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NGÀNH GIÁO DỤC ĐỂ ỨNG PHÓ
VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19
Hiên nay, giảng dạy trực tuyến, quản lý giáo
dục từ xa được xem như phương án dài hạn
và xu hướng mới để công tác giáo dục, đào
tạo được liên tục mà không bị ảnh hưởng hay
gián đoạn bởi tác động của đại dịch Covid-19
hay các yếu tố khác. Đây cũng là một trong
những ưu tiên hàng đầu để hướng tới chuyển
đổi số của ngành giáo dục.
Công ty Cổ phần MISA đã có gần 30 năm
đồng hành cùng ngành Giáo dục, đặc biệt
nền tảng Giáo dục MISA EMIS hợp nhất mọi
nghiệp vụ quản lý giáo dục trên một hệ
thống, hiện đang ứng dụng tại hơn 18.000
trường học, 248 Phòng Giáo dục và Đào tạo
cùng 48 Sở Giáo dục và Đào tạo.
Nền tảng MISA EMIS có 4 mảng chính gồm:
quản lý giáo dục, quản lý trường học, cổng
thông tin nhà trường – phụ huynh và phân
tích dữ liệu giáo dục. Nền tảng bao gồm
đầy đủ các nghiệp vụ: Tuyển sinh trực
tuyến, Quản lý hồ sơ học sinh, Thời khóa
biểu, Dạy và học trực tuyến, Thi kiểm tra
trực tuyến, Quản lý Cán bộ công chức viên
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chức, Dinh dưỡng, Thiết bị, Thư viện,
Khoản thu, Tài liệu…
MISA EMIS là một trong những nền tảng số
Make in Việt Nam được Bộ Thông tin và
Truyền thông tín nhiệm lựa chọn giới thiệu áp
dụng để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.
Công ty Cổ phần MISA cùng đội ngũ hơn 2500
nhân sự luôn cam kết đồng hành, cung cấp
giải pháp hỗ trợ cán bộ quản lý giáo dục các
cấp, lãnh đạo nhà trường nâng cao hiệu quả
giảng dạy từ trong mọi hoàn cảnh.

Văn bản liên quan đến hoạt động Chuyển đổi số
Số hiệu

Thời gian

Đơn vị

Nội dung văn bản

749/QĐ-TTG

03/06/2020

Thủ tướng

Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030”

1726/QĐ-BTTTT

12/10/2020

Bộ TT-TT

Phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các Bộ,
Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương và của Quốc gia”

2374/QĐ-BTTTT

30/12/2020

Bộ TT-TT

Quyết định phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của Thông tin và Truyền
thông giai đoạn 2021 - 2025

480/QĐ-BGDĐT

26/01/2021

Bộ GD-ĐT

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện số hóa kết quả giải
quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết
của Bộ GD-ĐT
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Ngày 25/08/2021, MISA phối hợp với Hiệp
hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Học
viện Tài chính tổ chức hội thảo online
“Chuyển đổi số giảng dạy Kế toán trong bối
cảnh đào tạo từ xa”. PGS.TS Đặng Văn
Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Kế toán Kiểm
toán Việt Nam; PGS.TS Mai Ngọc Anh –
Trưởng khoa Kế toán Học viện Tài Chính;

Ngày 26/08/2021 đã diễn ra Hội thảo trực
tuyến với chủ đề “Quản lý giáo dục, dạy học
từ xa – Vượt qua Covid-19” do Công ty Cổ
phần MISA tổ chức. Ông Đỗ Công Anh – Cục
trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và
Truyền thông cùng ông Tô Hồng Nam – Cục
phó Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục
và Đào tạo đã tham dự hội thảo. Với chủ đề
cấp thiết trong giai đoạn dịch bệnh bùng
phát, hội thảo thu hút gần 1000 cán bộ quản
lý giáo dục các cấp và đại diện các trường
học trên toàn quốc tham gia.

Th.S Nguyễn Xuân Hoàng – Phó Chủ tịch
HĐQT MISA là các diễn giả chia sẻ xu thế
chuyển đổi số trong tài chính kế toán và
trong đào tạo chuyên ngành kế toán, đưa ra
các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và
học môn Kế toán trong bối cảnh làm việc, học
tập từ xa. Đại diện đơn vị tổ chức –TGĐ MISA
Đinh Thị Thúy tham dự.

Ông Đỗ Công Anh chia sẻ về công tác chuyển đổi số
trong giáo dục và đào tạo

Ông Tô Hồng Nam và đại diện BTC - bà Đinh Thị Thúy, TGĐ Công ty Cổ
phần MISA cung cấp nhiều thông tin thực tế cho cán bộ quản lý giáo dục
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HỢP NHẤT MỌI NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

TRÊN CÙNG MỘT HỆ THỐNG
• Quản lý thông tin ngành giáo dục tập trung, liên thông từ
Trường - PGD - SGD cung cấp số liệu xây dựng Cơ sở dữ liệu
quốc gia về giáo dục
• Kết nối với các ngân hàng, trung gian thanh toán lớn, đáp
ứng chủ trương thanh toán học phí không dùng tiền mặt
• Xây dựng Mạng xã hội giáo dục SISAP

Ðáp ứng
quy chuẩn dữ liệu
số 1904/QÐ-BGDÐT

• Cung cấp hơn 150 báo cáo chi tiết cho các cấp quản lý
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PHÒNG GIÁO DỤC
TP.THỦ DẦU MỘT
CHUYỂN ÐỔI SỐ TRONG
CÔNG TÁC TUYỂN SINH
Phòng Giáo dục TP. Thủ Dầu Một trong ngày diễn ra tuyển sinh

Vào tháng 7 vừa qua, khi dịch Covid-19
diễn biến vô cùng phức tạp và nhiều nơi
phải áp dụng giãn cách xã hội, Phòng Giáo
dục (PGD) TP. Thủ Dầu Một đã giành được
những kết quả tuyển sinh ngoài sức mong
đợi. Theo đó, tỷ lệ tuyển sinh lớp 1 năm học
2021 - 2022 đạt gần 89%, lớp 6 đạt gần
90%, trong khi trước đó chỉ tiêu ban đầu
chỉ là 30%.

Ông Lê Minh Tiến, chuyên viên PGD
TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương chia sẻ:
“Đây là năm đầu tiên ngành chúng tôi tuyển
sinh trực tuyến và đã tạo được sự đồng
thuận của phụ huynh học sinh. Cảm ơn đội
ngũ của Công ty Cổ phần MISA đã làm việc
khẩn trương, trách nhiệm và nhiệt tình chỉ
trong 3 ngày triển khai”.

TRÊN CÙNG MỘT HỆ THỐNG

K
B

ết quả đạt được là sự phối hợp của
Ban lãnh đạo PGD Thủ Dầu Một và

Công ty Cổ phần MISA trong việc áp dụng
tính năng tuyển sinh trực tuyến của nền
tảng MISA EMIS đúng thời điểm tuyển
sinh. Phụ huynh chỉ mất 5 phút để nộp hồ
sơ tuyển sinh và đảm bảo thực hiện quy
định giãn cách xã hội. Sau đó, phụ huynh có
thể chủ động tra cứu kết quả tuyển sinh

Các số liệu điều hành trực quan tại phần
mềm MISA EMIS hỗ trợ PGD rất nhiều
trong công tác chỉ đạo tuyển sinh. Tại bất
kỳ thời điểm nào, PGD đều nắm bắt được
tình hình tuyển sinh của từng cấp học,
từng trường. Trong cuộc họp của Sở
GD-ĐT tỉnh Bình Dương tháng 8 vừa qua,
PGD TP.Thủ Dầu Một đã được khen ngợi vì
mô hình tuyển sinh trực tuyến thành công
và là điển hình để các phòng giáo dục
khác tham khảo và nhân rộng.

ngay trên ứng dụng SISAP Phụ huynh.
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EMIS Ôn tập
Nền tảng mới giúp dạy và Học
trực tuyến dễ dàng, khoa học

EMIS Ôn tập là một phần mềm nằm trong
Nền tảng giáo dục MISA EMIS, là công cụ
đắc lực giúp các cơ sở giáo dục thay đổi
phương pháp đào tạo, giảng dạy, ôn tập
hoàn toàn trực tuyến, khép kín và hiệu quả.
Đối với các Phòng Giáo dục (PGD) và Sở
Giáo dục và đào tạo (SGD), EMIS Ôn tập
giúp các đơn vị chủ động theo dõi, giám
sát và đưa ra đánh giá sát sao về chất
lượng công tác dạy học trực tuyến của
các cơ sở giáo dục.
Đối với Nhà trường – Giáo viên, phần
mềm hỗ trợ cho việc sẵn sàng kích hoạt
công tác dạy, học trực tuyến.
Giải pháp cung cấp cho Giáo viên kho học
liệu tham khảo phong phú, sát với Phân
phối chương trình từng môn, từng cấp học
theo Chương trình của Bộ GD&ĐT. Giáo
viên có thể sử dụng ngay không mất
nhiều thời gian soạn bài và chia sẻ tài liệu
giảng dạy với các giáo viên khác, giúp
tăng cường chất lượng giảng dạy.
Giáo viên có thể tổ chức lớp học trực
tuyến, gửi bài giảng, ấn định thời gian vào
học, trả lời thắc mắc của học sinh, quản lý
số học sinh tham gia học và đánh giá
chính xác 95% điểm mạnh, điểm yếu của
từng học sinh. Giáo viên ứng dụng EMIS
Ôn tập để thay đổi phương pháp ôn tập
kiến thức cho học sinh:
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Soạn bài bằng công nghệ nhận diện thông
minh, tự đông tách đề có sẵn thành từng
câu hỏi
Tự động chấm bài trắc nghiệm, gửi đáp án để
học sinh tự sửa bài, hoặc sửa bài trực tiếp
Kiểm soát chặt chẽ bài tập đã soạn, chưa
giao, đã giao theo từng lớp, từng tuần
Quản lý thời hạn, tỷ lệ nộp bài của học sinh đưa
nhắc nhở kịp thời, cần thiết
Nắm thông tin để vinh danh, khen thưởng hay
hỗ trợ học sinh kịp thời

Đối với học sinh, EMIS Ôn tập cung cấp kho học liệu tham khảo; việc học – nhận/thực
hiện/nộp bài tập hoàn toàn trực tuyến; nhắc nhở về hạn nộp bài tập; rút ngắn 30-50%
thời gian học tập; theo dõi xếp hạng tuần về thành tích….

Thông báo hàng ngày: lịch học, bài tập,
hạn nộp bài

Đối với Quý Phụ huynh sẽ đồng hành cùng
việc học tập của con thông qua EMIS Ôn
tập:

Kết quả bài làm, đáp án, lời giải tham khảo
Thống kê kết quả học của con bằng biểu
đồ trực quan để theo dõi sự tiến bộ
Tăng tương tác cùng giáo viên, giúp con
tự học hiệu quả, tiết kiệm tài chính

Đồng hành cùng ngành Giáo dục, Nền tảng MISA EMIS đang thúc đẩy chuyển đổi số tại hơn 20.000 cơ
sở giáo dục. Với tính năng mới EMIS Ôn tập, MISA thể hiện nỗ lực đóng góp cùng ngành, hướng tới một
nền giáo dục thông minh.
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Trường Lê Văn Tám

thu học phí không cần tiếp xúc
Trường Lê Văn Tám thực hiện thu tiền học không tiếp xúc từ tháng 9/2020

Đầu năm học 2020 – 2021, trường tiểu
học Lê Văn Tám, TP. Lào Cai đạt tỷ lệ
100% thanh toán tiền học không dùng
tiền mặt với tổng số lượng là 1327 học
sinh thông qua phần mềm MISA EMIS.
Trường Lê Văn Tám là ngôi trường đi đầu
trong công tác chuyển đổi số ở lĩnh vực
giáo dục của TP. Lào Cai, vào tháng
09/2020, nhà trường bắt đầu triển khai
sử dụng phần mềm quản lý thu MISA
EMIS - cho phép thanh toán học phí
không dùng tiền mặt.

nhanh, chính xác và hiệu quả. Chị Lê Thị
Xuyên, Kế toán viên của trường tiểu học
Lê Văn Tám chia sẻ: “Đối với kế toán, đối
chiếu tiền mặt với thủ quỹ rất nhanh, giảm
rủi ro và sai sót, số liệu minh bạch, rõ ràng
chính xác và giúp kế toán sử dụng thời gian
rất hiệu quả”.

P

hụ huynh sẽ nhận được thông báo và
h theo dõi tình hình đóng tiền học của
con; cho phép phụ huynh thanh toán tiền
học trực tuyến bằng nhiều hình thức.
Vậy là trong hoàn cảnh dịch Covid-19 diễn
biến phức tạp, phụ huynh hoàn toàn có
thể tránh được việc tụ tập trước cổng
trường để nộp tiền học. Phụ huynh cũng
không phải lo lắng việc chuyển khoản thủ
công như trước đây có thể gây nhầm lẫn,
mất mát, sai sót.
Đối với kế toán và thủ quỹ, phần mềm
MISA EMIS giúp công việc được tiến hành
08
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Hình ảnh thực tế trường Lê Văn Tám dễ dàng theo dõi
chỉ số thu học phí thông qua MISA EMIS

Đối với nhà trường, với phần mềm MISA
EMIS, Ban giám hiệu hoàn toàn nắm được
tình hình các khoản thu, có kế hoạch tài
chính cũng như đưa ra được quyết định
điều hành nhanh chóng và chính xác.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm
học 2020 - 2021 , trường Lê Văn Tám hoàn
toàn tin tưởng sẽ tiếp tục giữ vững mục
tiêu này trong những năm học sắp tới.

ĐÁP ỨNG THANH TOÁN HỌC PHÍ
KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
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NÊN CHỌN

Quét mã QR để xem
tài liệu về MISA EMIS

1. Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ

5. Triển khai nhanh chóng

Nghiệp vụ quản lý toàn diện, dữ liệu được liên
thông từ Trường – PGD – SGD

Chạy trên nền tảng web, không cần cài đặt, đăng
nhập là sử dụng ngay

2. Công nghệ hiện đại

6. Sản phẩm được ưa chuộng

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ quét mã
vạch trong quản lý

Hơn 18.000 đơn vị giáo dục đang sử dụng

3. Chất lượng đạt chuẩn quốc tế

7. Tư vấn tận tình

Phát triển sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9000,
CMMI 3

Hàng trăm tư vấn viên hỗ trợ 365 ngày/năm,
nhiều kênh tư vấn

4. Thương hiệu uy tín

8. Đầu tư hiệu quả

Hơn 26 năm kinh nghiệm – Hơn 100 giải
thưởng – Hơn 200.000 tổ chức và hàng triệu cá
nhân

Giá cả phù hợp, tiết kiệm chi phí, không phải
đầu tư cơ sở hạ tầng

