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NỘI DUNG

Thực trạng quản lý giáo dục
Định hướng của Chính phủ, Bộ GD&ĐT

Nền tảng Quản lý trường học  

Cam kết của MISA



Thực trạng Quản lý giáo dục



Định hướng Quản lý giáo dục theo Chương trình chuyển đối số Quốc gia  
(Quyết định 749/QĐ-TTg) 



MISA EMIS -  Nền tảng quản lý trường học 
Hệ sinh thái hợp nhất mọi nghiệp vụ quản lý giáo dục trên một hệ thống,

nền tảng mở dễ dàng cho phép đối tác tham gia



Đáp ứng toàn diện nhu cầu Quản lý học sinh tại tất cả các cấp học



Giải pháp dạy học, bài tập về nhà, thi – kiểm tra trực tuyến tối ưu

Phù hợp với định hướng của Bộ GD&ĐT về việc dạy và học trực tuyến.



Đáp ứng mô hình Thu học phí không dùng tiền mặt, xuất hóa đơn điện tử



Đề cao vai trò & giá trị của Nhà trường – Gia đình – Xã hội  
trong giáo dục thời đại kỷ nguyên số 



Đối tác tham gia MISA EMIS và giá trị mang lại



Hệ thống báo cáo cho PGD/SGD điều hành tức thời, mọi lúc, mọi nơi



Thúc đẩy nhanh chóng quá trình chuyển đổi số Quốc gia,
góp phần xây dựng CSDLQG về Giáo dục hiệu quả, tiết kiệm, thống nhất



Công nghệ số ứng dụng trong Nền tảng MISA EMIS

Tổng hợp phân tích số liệu  
đưa ra báo cáo điều hành  
đầy đủ, chính xác, kịp thời

Làm việc mọi lúc, mọi nơi,
trên mọi thiết bị

Làm việc thông minh hơn,  
hiệu quả hơn

Đảm bảo an toàn, bảo mật  
và chống làm giả



MISA CAM KẾT ĐỒNG HÀNH CÙNG CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

26 năm kinh nghiệm

1994 - 2020

2.500 Nhân viên

5 Văn phòng
đại diện

1 Khối
Sản xuất

1
Trung tâm
Hỗ trợ
Khách hàng

250.000
Khách hàng

Tuân thủ quy định, 
tiêu chuẩn, cập nhật 
kịp thời, đầy đủ

Hỗ trợ sau bán hàng 
qua nhiều kênh

>100
Giải thưởng, 
bằng khen uy tín



Thank you!


