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THÔNG TƯ 

Quy định việc quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin 
phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của 

Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà 

nước; 

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của 

Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin 

trên mạng; 

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của 

Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục công nghệ thông tin, 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định việc quản 

lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định việc quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ 
thống thông tin phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của ngành giáo dục (sau đây gọi 
tắt là Hệ thống thông tin PCGD-XMC).  

2. Thông tư này áp dụng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện); các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi 
chung là cấp xã); các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Dự thảo 
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Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Hệ thống thông tin phổ cập giáo dục, xóa mù chữ là hệ thống công 
nghệ thông tin chuyên ngành do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, quản lý, bao 
gồm hệ thống máy chủ, thiết bị lưu trữ, phần mềm quản lý và cơ sở dữ liệu 
PCGD-XMC. 

2. Cơ sở dữ liệu PCGD-XMC bao gồm danh mục các mã quản lý, thông 
tin điều tra về phổ cập giáo dục của từng công dân thu được hàng năm, số liệu 
báo cáo, tổng hợp. Số liệu điều tra được nhập vào Hệ thống thông tin PCGD-
XMC từ cấp xã và được tổng hợp ở cấp huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia. 

3. Tài khoản quản trị gồm tên truy cập và mật khẩu để truy cập cài đặt các 
thông số của Hệ thống thông tin PCGD-XMC. 

4. Tài khoản người dùng gồm tên truy cập và mật khẩu để truy cập sử 
dụng, không chỉnh sửa các thông số của Hệ thống thông tin PCGD-XMC. 

5. Cơ quan quản lý Hệ thống thông tin PCGD-XMC cấp quốc gia là Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 3. Quy định chung về Hệ thống thông tin PCGD-XMC 
1. Hệ thống thông tin PCGD-XMC được thiết lập, vận hành, hoạt động 

trên Internet tại địa chỉ truy cập pcgd.moet.gov.vn. 
2. Hệ thống thông tin PCGD-XMC được sử dụng thống nhất trong cả 

nước để cập nhật, lưu trữ, quản lý, khai thác thông tin về PCGD-XMC làm cơ sở 
để đánh giá kết quả PCGD-XMC ở các tỉnh.  

3. Việc tự triển khai hệ thống thu thập số liệu riêng, chỉ cập nhật dữ liệu 
vào Hệ thống thông tin PCGD-XMC dùng chung hoặc mở rộng, tích hợp các 
chức năng tiện ích khác ngoài các chức năng cơ bản phục vụ công tác PCGD-
XMC phải thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với từng 
trường hợp cụ thể, đảm bảo hoạt động đồng bộ, an toàn bảo mật dữ liệu.  

4. Kinh phí duy trì duy trì hoạt động hệ thống PCGD-XMC thực hiện tại 
cấp nào sẽ do cấp đó bố trí nguồn kinh phí theo đúng quy định của Luật Ngân 
sách. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm bố trí kinh phí chi thường xuyên 
để duy trì, nâng cấp hàng năm cho Hệ thống thông tin PCGD-XMC cấp quốc 
gia. 

Chương II 
QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN PCGD-XMC 

Điều 4. Tài khoản truy cập Hệ thống thông tin PCGD-XMC 
1. Tài khoản quản trị 
a) Mỗi cấp quản lý được cấp 01 tài khoản quản trị. Tên truy cập tài khoản 

quản trị ở mỗi cấp do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và thông báo bằng văn 
bản; 

b) Tài khoản quản trị cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, có 
quyền cao nhất, có thể khóa hoặc kích hoạt và khởi tạo lại mật khẩu tài khoản 
quản trị cấp tỉnh; 
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c) Tài khoản quản trị ở cấp trên được phân quyền khóa/ kích hoạt và khởi 
tạo lại mật khẩu đối với tài khoản quản trị ở cấp dưới gần nhất. Tài khoản quản 
trị ở cấp trên không can thiệp được tài khoản người dùng ở cấp dưới; 

d) Chỉ tài khoản quản trị cấp huyện, cấp tỉnh mới được tải báo cáo lên cấp 
trên gần nhất. 

2. Tài khoản người dùng 
a) Tài khoản quản trị ở mỗi cấp có quyền khởi tạo các tài khoản người 

dùng ở cùng cấp và gán cho các quyền truy cập ở mức độ khác nhau; 
b) Số lượng tài khoản người dùng ở cấp nào do cấp đó quy định và quản 

lý; 
c) Tài khoản sử dụng ở cấp tỉnh, huyện chỉ có thể xem, kiểm tra số liệu 

trong phạm vi tỉnh, huyện và cập nhật số liệu báo cáo lên cấp trên gần nhất (nếu 
được phân quyền); không sửa được số liệu trên hệ thống; 

d) Chỉ tài khoản người dùng ở cấp xã được phân quyền mới có thể nhập 
liệu vào hệ thống từ kết quả điều tra thực tế. 

Điều 5. Cấp mới, thay đổi, hủy bỏ tài khoản truy cập Hệ thống thông 
tin PCGD-XMC 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý thống nhất tài khoản truy cập Hệ thống 
thông tin PCGD-XMC ở cấp quốc gia và cấp tỉnh; trực tiếp thực hiện cấp mới, 
thay đổi, thu hồi tài khoản quản trị cấp tỉnh và tài khoản người dùng cấp quốc 
gia. 

2. Tỉnh có yêu cầu thay đổi tên truy cập, khởi tạo lại mật khẩu tài khoản 
quản trị gửi văn bản đề nghị đến Bộ Giáo dục và Đào tạo để được giải quyết. 

3. Việc cấp mới, thay đổi, thu hồi tài khoản quản trị hệ thống ở cấp xã do 
cấp huyện quản lý, thực hiện; ở cấp huyện do cấp tỉnh quản lý, thực hiện. 

4. Việc cấp mới, thay đổi, hủy bỏ tài khoản người dùng ở cấp tỉnh, huyện, 
xã do cấp tương ứng thực hiện. 

5. Trường hợp cá nhân được cung cấp tài khoản đăng nhập Hệ thống 
thông tin PCGD-XMC chuyển công tác, nghỉ chế độ hoặc không tiếp tục được 
giao thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác PCGD-XMC thì cơ quan, đơn vị 
quản lý có trách nhiệm hủy bỏ tài khoản và thiết lập tài khoản đăng nhập mới 
thay thế (nếu cần). 

Điều 6. Tạm khóa và khôi phục tài khoản truy cập Hệ thống thông 
tin PCGD-XMC 

1. Tạm khóa tài khoản là việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật tạm thời 
không cho phép người sử dụng truy nhập hệ thống. 

2. Tài khoản thuộc các trường hợp sau đây sẽ bị tạm khóa trên Hệ thống: 
a) Sử dụng Hệ thống thông tin PCGD-XMC để thông tin ngoài chức năng, 

nhiệm vụ được giao và những thông tin bí mật do pháp luật quy định; 
b) Cản trở, ngăn cản trái phép hoặc thay đổi quá trình truyền, cập nhật, lưu 

trữ, quản lý, khai thác thông tin về PCGD-XMC, gây phương hại đến Hệ thống 
thông tin PCGD-XMC và ảnh hưởng đến an ninh, an toàn thông tin mạng; 
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c) Chiếm đoạt, sử dụng trái phép tài khoản hệ thống thông tin PCGD-
XMC; 

d) Tạo hoặc phát tán chương trình phần mềm làm rối loạn, thay đổi, phá 
hoại hệ thống phần mềm hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hạ tầng công nghệ 
thông tin phục vụ Hệ thống thông tin PCGD-XMC được các cơ quan, đơn vị 
chuyên môn xác nhận, cảnh báo. 

         đ) Thực hiện các giải pháp đảm bảo vận hành, khai thác an toàn cho toàn 
bộ Hệ thống thông tin PCGD-XMC và các trường hợp khác do Bộ GDĐT quy 
định. 

e) Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật. 
3. Tạm khóa và khôi phục tài khoản bị tạm khóa 
a) Cơ quan quản lý Hệ thống thông tin PCGD-XMC cấp quốc gia thực 

hiện tạm khóa và khôi phục các tài khoản quản trị cấp tỉnh và tài khoản người 
dùng cấp quốc gia. Văn bản đề nghị khôi phục tài khoản quản trị cấp tỉnh gửi về 
Bộ Giáo dục và Đào tạo để được giải quyết; 

b) Việc tạm khóa và khôi phục các tài khoản quản trị cấp dưới gần nhất và 
tài khoản người dùng cùng cấp do tỉnh, huyện, xã quy định và thực hiện. 

Chương III 
VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN PCGD-XMC 

Điều 7. Đảm bảo kỹ thuật, vận hành Hệ thống 
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm đầu tư, nâng cấp thiết bị phần 

cứng, phần mềm, đường truyền, vận hành, bảo dưỡng hệ thống chung, đảm bảo 
đủ năng lực kỹ thuật cho hệ thống hoạt động, đáp ứng yêu cầu thực tế; kiểm tra, 
giám sát hoạt động của toàn bộ Hệ thống thông tin PCGD-XMC và thực hiện 
giải pháp phòng, chống, xử lý sự cố đảm bảo vận hành ổn định, an toàn thông 
tin mạng. 

2. Các tỉnh có trách nhiệm trang bị đầy đủ thiết bị phần cứng, phần mềm, 
đường truyền, an toàn bảo mật thông tin đảm bảo yêu cầu kỹ thuật triển khai, 
vận hành hệ thống trong phạm vi tỉnh.  

3. Căn cứ tình hình thực tế, Cơ quan quản lý Hệ thống thông tin PCGD-
XMC cấp quốc gia đề xuất, hướng dẫn chi tiết về các yêu cầu về kỹ thuật đảm 
bảo hoạt động của hệ thống.  

Điều 8. Vận hành, bảo dưỡng kỹ thuật 
1. Mỗi tỉnh, huyện, xã phân công người phụ trách vận hành kỹ thuật hệ 

thống thông tin PCGD-XMC. 
2. Trong trường hợp cập nhật kỹ thuật hệ thống, cập nhật phần mềm, Cơ 

quan quản lý Hệ thống thông tin PCGD-XMC cấp quốc gia có trách nhiệm 
thông báo, hướng dẫn, hỗ trợ cho các tỉnh theo quy định. 

3. Trên Hệ thống thông tin PCGD-XMC, dữ liệu phiếu điều tra được lưu 
trữ tối đa 02 năm; dữ liệu tổng hợp, báo cáo công nhận PCGD-XMC được lưu 
trữ vĩnh viễn. 
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4. Cơ quan quản lý Hệ thống thông tin PCGD-XMC cấp quốc gia có trách 
nhiệm định kỳ sao lưu dự phòng dữ liệu, thực hiện bảo dưỡng hệ thống. 

Điều 9.  Hỗ trợ và xử lý sự cố kỹ thuật 
1. Các nội dung hỗ trợ kỹ thuật: 
a) Thông tin tài khoản truy cập Hệ thống thông tin PCGD-XMC; 
b) Các sự cố kỹ thuật liên quan truy cập Hệ thống thông tin PCGD-XMC; 
c) Các sự cố kỹ thuật khác trong quá trình nhập số liệu, khai thác dữ liệu 

trên Hệ thống thông tin PCGD-XMC. 
2. Người phụ trách vận hành hệ thống cùng cấp có trách nhiệm hỗ trợ các 

vấn đề liên quan đến tài khoản người dùng cấp đó. 
3. Người phụ trách vận hành hệ thống ở cấp trên gần nhất chịu trách 

nhiệm hỗ trợ các vấn đề liên quan đến tài khoản quản trị ở cấp dưới gần nhất. 
4. Trong trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật liên quan đến Hệ thống thông 

tin PCGD-XMC không tự khắc phục được, người phụ trách vận hành liên hệ với 
bộ phận hỗ trợ kỹ thuật theo các thông tin công khai trên Hệ thống thông tin 
PCGD-XMC để được hỗ trợ. 

5. Khi bắt buộc phải tạm thời ngừng dịch vụ Hệ thống thông tin PCGD-
XMC vì lý do kỹ thuật, Cơ quan quản lý Hệ thống thông tin PCGD-XMC cấp 
quốc gia có trách nhiệm thông báo cho các tỉnh và trên hệ thống trước ít nhất 03 
ngày, trừ các trường hợp bất khả kháng. 

Điều 10.  Kết nối, liên thông dữ liệu với Hệ thống thông tin PCGD-
XMC 

1. Việc kết nối, chuyển dữ liệu từ các hệ thống khác hoặc các thiết bị lưu 
trữ vào Hệ thống thông tin PCGD-XMC và ngược lại phải đảm bảo yêu cầu kỹ 
thuật, an toàn thông tin trên môi trường mạng.  

2. Cơ quản quản lý Hệ thống thông tin PCGD-XMC cấp quốc gia hướng 
dẫn, kiểm tra và có ý kiến thẩm định kỹ thuật bằng văn bản đối với từng trường 
hợp cụ thể. 

Chương IV 
KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN PCGD-XMC 

Điều 11.  Tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin PCGD-XMC 
1. Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ quản 

lý, người phụ trách công tác PCGD-XMC, người phụ trách vận hành hệ thống 
của tỉnh khi có các điều chỉnh trên Hệ thống thông tin PCGD-XMC. 

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ quản lý, người phụ trách công tác 
PCGD-XMC, người phụ trách vận hành Hệ thống thông tin PCGD-XMC cấp 
huyện, cấp xã thuộc tỉnh. 

Điều 12.  Cập nhật biểu mẫu điều tra, chỉ số đánh giá trên Hệ thống 
thông tin PCGD-XMC 

Biểu mẫu điều tra, chỉ số đánh giá phải được cập nhật thống nhất trên Hệ 
thống thông tin PCGD-XMC trước thời điểm tổ chức điều tra ít nhất 02 tháng. 
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Điều 13.  Nhập liệu lên Hệ thống thông tin PCGD-XMC 
1. Thời gian cập nhật số liệu vào Hệ thống thông tin PCGD-XMC theo 

hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
2. Thời điểm báo cáo số liệu thống kê vào hệ thống quy định tại Khoản 1 

Điều 31 Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014. 
Điều 14.  Khai thác dữ liệu trên Hệ thống thông tin PCGD-XMC 
1. Việc khai thác, sử dụng thông tin trên Hệ thống được thực hiện theo 

đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật hiện hành. 
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý, khai thác dữ liệu 

PCGD-XMC cấp quốc gia.  
3. Các tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, khai thác dữ liệu từ hệ thống trong 

phạm vi tỉnh mình. 

Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 15.  Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo  
1. Cục Công nghệ thông tin 
a) Có trách nhiệm tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý, vận hành, đảm bảo 

kỹ thuật toàn bộ Hệ thống thông tin PCGD-XMC. 
b) Quản lý cơ sở dữ liệu PCGD-XMC, đảm bảo an toàn dữ liệu trong quá 

trình vận hành, cung cấp thông tin tổng hợp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành 
ở cấp quốc gia. 

c) Cấp phát, thay đổi, thu hồi tài khoản đăng nhập hệ thống ở cấp quốc gia 
và cấp tỉnh. 

d) Chủ trì hỗ trợ kỹ thuật, kết nối, xử lý sự cố vận hành hệ thống. 
2. Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Mầm non 

và Giáo dục Thường xuyên: 
a) Có trách nhiệm tham mưu, giúp Bộ trưởng quy định thống nhất biểu 

mẫu thu thập số liệu, chỉ số đánh giá. Trong trường hợp có thay đổi về biểu mẫu 
thu thập số liệu, chỉ số đánh giá, đơn vị chủ trì sửa đổi phải thông báo bằng văn 
bản tới Cục CNTT để chỉnh sửa phần mềm cho phù hợp. Thời gian thông báo 
chậm nhất 02 tháng trước thời điểm điều tra; 

b) Tham mưu, giúp Bộ trưởng quy định thời gian tổ chức điều tra, cập 
nhật số liệu vào Hệ thống thông tin PCGD-XMC; 

c) Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các tỉnh nhập số liệu, cập nhật, duy trì, khai 
thác thông tin; khai thác cơ sở dữ liệu về PCGD-XMC phục vụ công tác quản lý 
PCGD-XMC. 

3. Vụ Kế hoạch-Tài chính 

Tham mưu giúp Bộ trưởng phân bổ kinh phí để nâng cấp, duy trì hoạt 
động hàng năm cho Hệ thống thông tin PCGD-XMC cấp quốc gia. 

Điều 16. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh 
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1. Chỉ đạo việc tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách vận hành hệ thống 
cấp huyện, xã sử dụng Hệ thống thông tin PCGD-XMC. 

2. Sử dụng Hệ thống thông tin PCGD-XMC để cập nhật, lưu trữ, quản lý, 
khai thác thông tin về PCGD-CMC thống nhất trong cả nước. 

3. Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ cấp huyện, cấp xã thuộc 
phạm vi quản lý cập nhật dữ liệu vào hệ thống thông tin đúng biểu mẫu, thời 
gian, đầy đủ và chính xác. 

4. Quản lý dữ liệu nhập lên Hệ thống thông tin PCGD-XMC tại các cấp 
quản lý trong địa phương mình (bao gồm phiếu điều tra và các biểu thống kê). 

Điều 17.  Trách nhiệm của cá nhân sử dụng tài khoản hệ thống 
1. Chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng thông 

tin trên môi trường mạng, các quy định tại Thông tư này và hướng dẫn của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 

2. Chịu trách nhiệm quản lý, bảo mật tài khoản truy cập hệ thống, không 
để người khác sử dụng trái phép; định kỳ thay đổi mật khẩu; thực hiện nghiêm 
các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin theo quy định hiện hành. 

3. Không sử dụng thông tin trên hệ thống cho mục đích cá nhân, thương 
mại.  

4. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình sử dụng hệ 
thống cần báo cáo cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. 

5. Cán bộ quản trị, phụ trách vận hành hệ thống các cấp có trách nhiệm: 
a) Đề xuất với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị việc cấp phát, thu hồi, sửa đổi, 

bổ sung tài khoản và phân quyền sử dụng cho tài khoản người dùng Hệ thống 
thông tin PCGD-XMC; 

b) Tạo lập, quản lý tài khoản người sử dụng; quản trị hệ thống danh mục 
trong hệ thống, trực tiếp sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi; 

c) Hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị sử dụng, 
vận hành Hệ thống thông tin PCGD-XMC. 

Điều 18.  Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi kể từ ngày…….tháng 12 năm 2017.  
2. Các quy định trước đây về quản lý, vận hành, sử dụng Hệ thống thông 

tin PCGD-XMC trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ. 
Điều 19. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ trưởng Vụ Giáo 
dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục 
thường xuyên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ 
thông tin, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các 
sở giáo dục và đào tạo, các tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Thông tư này./. 
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Nơi nhận: 

- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c); 
- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 
- Văn phòng Quốc hội (để b/c); 
- Ủy ban VHGD TNTNNĐ của QH (để b/c); 
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục (để b/c); 
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c);  
- Công báo; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 
- UBND các tỉnh/thành phố; 
- Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh/TP; 
- Website Chính phủ;    
- Website Bộ GDĐT; 
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục CNTT.   

 

 KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

  

 

 

 

  Phạm Mạnh Hùng 

 


