
     UBND HUYỆN ĐẠI LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 #SoKyHieuVanBan                                         #DiaDiemNgayBanHanh                                              

V/v sử dụng hồ sơ điện tử
trong trường học

Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Công văn số 441/SGDĐT-QLCLGDTX ngày 6/3/2023 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam về việc sử dụng hồ sơ điện tử trong 
trường học, Phòng GDĐT huyện Đại Lộc yêu cầu Hiệu trưởng các trường học triển 
khai thực hiện các nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung tại Công văn số 441/SGDĐT-
QLCLGDTX ngày 6/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc 
sử dụng hồ sơ điện tử trong trường học tại đơn vị.

2. Một số lưu ý:
- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các thông tin đã kiểm duyệt, 

xác nhận các loại hồ sơ, sổ sách điện tử trong nhà trường khi đã thực hiện;
- Đảm bảo công khai, minh bạch và nghiêm cấm mọi hành vi gian lận trong 

quản lý và sử dụng hồ sơ điện tử;
- Các đơn vị thành lập Ban quản trị hồ sơ điện tử, ban hành quy chế quản lý và 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để thực hiện tốt việc quản lý hồ sơ 
điện tử trong nhà trường;

- Đảm bảo việc quản lý các tài khoản sử dụng hồ sơ điện tử tại đơn vị, thực 
hiện đúng các quy định về bảo mật tài khoản;

- Thực hiện lưu trữ và bảo quản hồ sơ điện tử đảm bảo theo quy định.
Trên đây là hướng dẫn sử dụng hồ sơ điện tử trong trường học, Phòng 

GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện triển khai thực hiện 
theo hướng dẫn./.

(Đính kèm theo Công văn này Công văn số 441/SGDĐT-QLCLGDTX ngày 
6/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc sử dụng hồ sơ điện 
tử trong trường học)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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