
UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
V/v tập huấn sử dụng Hệ thống 
Trung tâm điều hành giáo dục 

thông minh (IOC Edu) của Sở GDĐT

Kính gửi: 
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường THPT, PTDTNT, PTNCH.

Thực hiện kế hoạch nghiệm thu gói thầu “Thuê dịch vụ công nghệ thông 
tin Hệ thống Trung tâm điều hành giáo dục thông minh-IOC Edu Sở GDĐT tỉnh 
Quảng Nam”, Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam phối hợp với nhà thầu (VNPT Quảng 
Nam) tổ chức tập huấn sử dụng IOC Edu cho các phòng GDĐT và các cơ sở giáo 
dục từ cấp mầm non đến cấp THPT trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi là các đơn vị) 
trước khi đưa IOC Edu vào vận hành chính thức, cụ thể như sau:

1. Hình thức, địa điểm tập huấn: 
a) Tổ chức tập huấn bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom tại địa 

chỉ: https://bit.ly/3Du8w4v
Meeting ID: 950 4530 6253
Passcode: 123456

b) Điểm cầu trung tâm: VNPT Quảng Nam.
c) Các điểm cầu tại địa điểm làm việc cá nhân của người tham dự.
2. Báo cáo viên: Cán bộ kỹ thuật của VNPT Quảng Nam.
3. Thời gian và thành phần tham dự:
Đợt tập huấn gồm có 04 lớp với thời gian và thành phần tham dự như sau:

Lớp Thời gian Thành phần
1 Sáng thứ 6, ngày 

28/10/2022
Từ 07h30 đến 11h00

Cán bộ phụ trách dữ liệu trường học, dữ liệu 
ngành GDĐT của các phòng GDĐT và các 
trường cấp THPT trong toàn tỉnh

2 Chiều thứ 6, ngày 
28/10/2022

Từ 13h30 đến 17h00

Cán bộ phụ trách dữ liệu trường học, dữ liệu 
ngành GDĐT của các trường cấp THCS trong 
toàn tỉnh

3 Sáng thứ 7, ngày 
29/10/2022

Từ 07h30 đến 11h00

Cán bộ phụ trách dữ liệu trường học, dữ liệu 
ngành GDĐT của các trường cấp tiểu học trong 
toàn tỉnh

4 Chiều thứ 7, ngày 
29/10/2022

Từ 13h30 đến 17h00

Cán bộ phụ trách dữ liệu trường học, dữ liệu 
ngành GDĐT của các trường cấp mầm non 
trong toàn tỉnh
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Ghi chú: Ngoài thành phần bắt buộc là cán bộ phụ trách dữ liệu trường học, 
dữ liệu ngành GDĐT của đơn vị; các cán bộ khác có liên quan, lãnh đạo đơn vị 
có thể đăng ký tham dự tập huấn nếu có nhu cầu.

4. Nội dung tập huấn: 
a) Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng IOC Edu;
b) Hướng dẫn cập nhật dữ liệu trên phần mềm quản lý trường học và đồng 

bộ dữ liệu lên IOC Edu của Sở, Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo của Bộ 
GDĐT;

c) Giải đáp các vướng mắc của các đơn vị trong quá trình cập nhật, đồng 
bộ dữ liệu.

5. Phương tiện và tài liệu tập huấn:
Các cá nhân tham dự tập huấn tự trang bị máy tính (có kết nối mạng 

internet) để sử dụng và tải về, nghiên cứu kỹ tài liệu theo đường dẫn sau: 
https://bit.ly/3MZQn1w

6. Ghi danh tập huấn:
a) Khi đăng nhập vào lớp tập huấn, người tham dự đặt tên hiển thị theo cú 

pháp như sau: Tên huyện/thị xã/thành phố-Tên đơn vị-Tên người tham gia (ví dụ: 
Nguyễn Văn Anh là cán bộ của Trường THCS Chu Văn An TP.Tam Kỳ thì đặt tên 
là: Tam Kỳ-THCS Chu Văn An-Anh).

b) Các cán bộ được đơn vị cử tham dự tập huấn thực hiện ghi danh để ban 
tổ chức lớp tập huấn quản lý, báo cáo kết quả tập huấn cho lãnh đạo Sở. Việc ghi 
danh được thực hiện qua đường dẫn sau: https://bit.ly/3TI2KRY

Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị cử người tham dự đúng thành 
phần, thời gian quy định; thực hiện nghiêm túc Công văn này./.        

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLCL-GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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