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Tổng quan giải pháp



• Chủ trương xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông
minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025” tại Quyết định số
6179/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố;

• Ngày 28/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số
1813/QĐ-TTg, về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không tiền
mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025, trong đó xác định mục tiêu cụ thể
đến cuối năm 2025: giá trị thanh toán không tiền mặt gấp 25 lần GDP;

80% người dân trên 15 tuổi có tài khoản thanh toán điện tử; 90%-
100% cơ sở giáo dục, 60% cơ sở y tế trên địa bàn đô thị

chấp nhận thanh toán học phí và các dịch vụ y tế bằng phương thức
không dùng tiền mặt; tập trung xây dựng các chương trình truyền thông

giáo dục tài chính nhằm khuyến khích, nâng cao kiến thức và kỹ
năng sử dụng các sản phẩm dịch vụ thanh toán
không tiền mặt cho người chưa có tài khoản ngân
hàng, học sinh, sinh viên, trẻ em, người tiêu dùng ít
có cơ hội tiếp xúc công nghệ,...

CHÍNH PHỦ THÚC ĐẨY 
THANH TOÁN KHÔNG TIỀN MẶT



CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA TP.HCM

• QĐ số 2393/QĐ-UBND ngày
03/07/2020 UBND Tp.HCM Phê duyệt
Chương trình Chuyển đổi số của Thành
Phố Hồ Chí Minh;

• VinaID đồng hành cùng Chương trình
Chuyển đổi số trong việc thực hiện các
mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể:

• Mục tiêu 2025: 60% người dân và

doanh nghiệp có tài khoản
thanh toán điện tử

• Nhiệm vụ chung: Phát triển nền tảng

số, nền tảng định danh điện
tử eID.



G I Ả I  P H Á P  Đ Ị N H  D A N H  Đ I Ệ N  T Ử  A N  T O À N  B Ả O  M Ậ T

H Ỗ  T R Ợ  T H A N H  T O Á N  K H Ô N G  T I Ề N  M Ặ T



Tin tức
• Bài viết trên báo tuổi trẻ về các trường đang triển khai sử

dụng tại Tp.HCM: https://tuoitre.vn/hoc-sinh-tp-hcm-quet-

the-thong-minh-de-diem-danh-mua-nuoc-o-truong-

20190516081015225.htm

• Trường Nguyễn Gia Thiều giới thiệu thẻ VinaID:

https://youtu.be/ifHSh7RCBQ0

• Các đài truyền hình đưa tin về ứng dụng thẻ VinaID trong

trường học:

• HTV: Phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Long Giao, hiệu trưởng

Trường THCS Lý Thánh Tông Q8 về quá trình triển khai sử

dụng thẻ VinaID https://youtu.be/jv-LYwxt64s

• VTV: https://vtv.vn/tieu-dung/tphcm-hoc-sinh-dung-the-

thong-minh-den-truong-20190523105018875.htm

• Thế giới tiếp thị:

https://www.youtube.com/watch?v=r2p-S38cguU

• Truyền hình Vĩnh Long:

https://www.youtube.com/watch?v=dfuhP-7yhB4

Website : https://VinaID.vn

Fanpage: http://facebook.com/VinaID.vn

https://tuoitre.vn/hoc-sinh-tp-hcm-quet-the-thong-minh-de-diem-danh-mua-nuoc-o-truong-20190516081015225.htm
https://youtu.be/ifHSh7RCBQ0
https://youtu.be/jv-LYwxt64s
https://vtv.vn/tieu-dung/tphcm-hoc-sinh-dung-the-thong-minh-den-truong-20190523105018875.htm
https://www.youtube.com/watch?v=r2p-S38cguU
https://www.youtube.com/watch?v=dfuhP-7yhB4
https://vinaid.vn/
http://facebook.com/VinaID.vn


CHỦ TRƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
V Ề  V I Ệ C  T R I Ể N  K H A I  T H Ẻ  Đ A  N Ă N G  V i n a I D

• Văn bản số
3355/GDĐT-KHTC
ngày 12/10/2020 của
Sở Giáo Dục và Đào
Tạo Tp.HCM về việc
triển khai mô hình
quản lý “Trường học
thông minh – An toàn
– Không tiền mặt” tại
các trường học trên
địa bàn thành phố Hồ
Chí Minh.



KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ 
S Ở  G I Á O  D Ụ C  VÀ  Đ À O  T Ạ O  T P. H C M

• Kế hoạch số 1273/KH-
SGDĐT ngày
04/05/2021 của Sở Giáo
Dục và Đào Tạo
Tp.HCM về Kế hoạch
triển khai Chương trình
Chuyển đổi số Ngành
Giáo Dục và Đào tạo
thành phố Hồ Chí Minh
giai đoạn 2021-2025;



Tổng quan giải pháp
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VinaID trong trường học

Thẻ học sinh, thẻ 
giáo viên, nhân viên

Dạng thẻ, vòng đeo tay hoặc 
đồng hồ thông minh. 

Quản lý xe đưa đón 
học sinh 

Mang lại sự an tâm cho phụ 
huynh. Cung cấp công cụ hỗ 
trợ công tác quản lý của các 
bên liên quan.

Tương tác học đường

Tương tác tức thời giữa nhà 
trường, giáo viên, phụ huynh 
và học sinh bằng nhiều hình 
thức phong phú (SMS, APP, 
điện thoại).

Chấm công giáo viên, 
nhân viên

Chấm công theo từng tiết dạy. 
Thiết lập linh hoạt để quản lý 
các sự kiện diễn ra trong đơn vị.

Điểm danh học sinh

Điểm danh vào lớp, điểm 
danh bán trú, kiểm soát ra 
vào thư viện và các phòng 
chức năng .

Quản lý thu học phí 
& các nguồn thu 
khác

Hộ trợ thu phí và học phí tại 
chỗ hoặc từ xa bằng phương 
thức thanh toán không tiên 
mặt.

Quản lý nhà ăn,   
căn tin, máy bán 
hàng

Hệ thống quản lý bán hàng 
chuyên nghiệp, cho phép thiết 
lập thực đơn, đặt mua, thanh 
toán, quản lý doanh thu, tồn 
kho theo thời gian thực.

Sổ liên lạc điện tử

Điểm số và kết quả học tập, 
thời khóa biểu, nhận xét, báo 
bài, hạnh kiểm, báo lịch giảng.

Kiểm soát an ninh 
trường học

Kiểm soát an ninh vào ra toàn 
bộ khuông viên nhà trường.



Lợi ích đối với người sử dụng



Lợi ích khi hệ thống đi vào hoạt động

Học sinh

•Thói quen không dùng tiền
mặt, được tiếp cận các
phương tiện thanh toán
hiện đại và được hướng
dẫn kỹ năng tiêu dùng
thông minh

•Được rèn luyện nề nếp kỷ
luật giờ giấc, thói quen
xếp hàng, tác phong công
nghiệp

•Tương tác chủ động với
phụ huynh thông qua tin
nhắn hoặc gọi điện tại các
thiết bị đa năng đặt trong
sân trường

Phụ huynh

•Theo dõi chuyên cần, cập
nhật thông tin về giờ giấc
sinh hoạt, thực đơn ăn
uống hàng ngày của học
sinh bán trú, nội trú

•Quản lý chi tiêu, phối hợp
nhà trường hướng dẫn
học sinh kỹ năng chi tiêu
và cân đối tài chính cá
nhân

•Cập nhật kết quả học tập
của học sinh, tăng cường
thông tin liên lạc giữa nhà
trường – phụ huynh

•Đóng học phí từ xa

Căn-tin

•Công cụ quản lý hiệu quả

•Thêm kênh bán hàng

•Tăng công suất bán hàng

•Phục vụ học sinh và nhà
trường tốt hơn

•Đáp ứng được yêu cầu
nâng cấp hoạt động căn
tin theo tiêu chuẩn văn
minh, không dùng tiền
mặt, là điều kiện để căn
tin tiếp tục đồng hành và
phát triển hoạt động kinh
doanh trong môi trường
giáo dục.

Nhà trường

•Công cụ quản lý hiệu quả

•Tăng cường thông tin liên
lạc giữa nhà trường – phụ
huynh – giáo viên

•Công tác quản lý thu phí
và học phí nhanh chóng
hiệu quả, giảm tải cho bộ
phận tài vụ của trường

•Quản lý chặt chẽ an ninh
vào ra trường học, giờ giấc
sinh hoạt và thực đơn ăn
uống của học sinh

•Tạo hình ảnh “Trường học
hiện đại”



Thẻ đa năng VinaID 
và các thiết bị hỗ trợ



Thẻ đa năng VinaID

• Thẻ chip giao tiếp không tiếp xúc

• Tương thích với tiêu chuẩn thẻ chip nội địa
VCCS do Ngân hàng Nhà nước ban hành.

• Nhiều tiện ích ứng dụng phục vụ cho thành
phố thông minh

• Liên kết với cổng thanh toán, ví điện tử



Thiết bị phục vụ đa năng



Thiết bị POS cầm tay 

• Quản lý bán hàng

• Thanh toán tại căn tin

• Nạp tiền vào thẻ

• Giao hàng

• Quản lý điểm danh di động



Máy bán hàng tự động

• Cho phép học sinh, giáo viên mua hàng
tự động. Có thể thanh toán bằng tiền
mặt hoặc thẻ

• Cho phép chủ căn-tin nạp hàng vào
máy và theo dõi hàng tồn trong máy,
doanh thu bán hàng tại máy qua Hệ
thống quản lý bán hàng



Cổng kiểm soát an ninh

• Khóa đóng mở cửa tự
động, kiểm soát vào ra
phòng học, phòng thiết
bị, phòng họp.

• Cổng kiểm soát chuyên
dụng cho lối đi bộ, xe 2
bánh, xe 4 bánh.



Khóa đóng mở tủ cá nhân
• Tủ cá nhân được các trường học trang

bị cho mỗi học sinh dùng để bỏ balo,

tập sách, hộp đựng thức ăn mỗi sáng

khi vào lớp học. Cuối buổi, học sinh có

thể bỏ lại những sách vở không cần

thiết vào tủ, giảm đi lượng sách vở

phải mang về nhà và tránh việc mất

hay thất lạc đồ dùng khi chứa trong

ngăn bàn.

• Học sinh dùng thẻ VinaID để đóng mở

tủ cá nhân, tăng tính bảo mật của mỗi

cá nhân học sinh, giảm bớt tình trạng

các em làm thất lạc chìa khóa và tăng

độ bền so với phương án dùng chìa

khóa cơ hiện tại.



Hệ thống quản lý 
và các ứng dụng



Quản lý điểm danh học sinh

• Quản lý danh sách học sinh

• Quản lý danh sách học sinh bán trú

• Quản lý thông tin thời khóa biểu học sinh

• Nhận thông tin điểm danh từ thiết bị phục vụ đa
năng

• Quản lý thông tin điểm danh: cập nhật thông tin
điểm danh cho các trường hợp học sinh quên thẻ,
mất thẻ, quên điểm danh

• Cung cấp các báo cáo điểm danh cho nhà trường



Quản lý chấm công giáo viên, nhân viên

• Quản lý danh sách giáo viên

• Quản lý thông tin thời khóa
biểu giáo viên

• Nhận thông tin chấm công từ
thiết bị phục vụ đa năng

• Quản lý thông tin chấm công
(theo tiết học)

• Cung cấp các báo cáo chấm
công cho nhà trường



Quản lý xe đưa đón học sinh

• Giúp phụ huynh an tâm khi được cập
nhật tức thời về thời gian, chuyến xe và
địa điểm di chuyển của học sinh.

• Cung cấp thông tin rõ ràng và kịp thời
phục vụ công tác phối hợp quản lý của
các bên có liên quan: nhà trường – đơn
vị kinh doanh vận tải – cơ quan quản lý
nhà nước.



Kiểm soát an ninh trường học

• Kiểm soát an ninh vào ra
toàn bộ khuông viên
nhà trường.

• Kiểm soát giờ ra vào của
học sinh theo từng khối
lớp tương ứng với thời
khóa biểu học tập



Quản lý bán hàng

• Quản lý mua hàng

• Quản lý kho và hàng hóa

• Quản lý bán hàng

• Quản lý sổ quỹ

• Quản lý máy bán hàng tự động

• Báo cáo quản trị



Quản lý thu phí & học phí

• Hỗ trợ các phương thức thanh toán học phí
trực tiến bằng tiền mặt hoặc từ xa thông qua
chuyển khoản, thanh toán qua các ứng dụng
trực tuyến hoặc qua các kênh thu hộ

• Quản lý miễn giảm

• Quản lý kế hoạch thu phí

• Quản lý thu phí

• Biên lai / Hóa đơn điện tử

• Báo cáo thu theo ngày, theo danh mục phí



Tương tác học đường

• Kênh kết nối, chia sẻ thông tin liên lạc giữa
các đối tượng Nhà trường – Phụ huynh học
sinh – giáo viên. Ví dụ: Nhắn tin, thông
báo, báo bài, trao đổi thảo luận…

• Thông báo từ các ứng dụng của Giải pháp
Trường học thông minh đến người dùng. Ví
dụ: Phụ huynh nhận được thông báo khi
học sinh chạm thẻ điểm danh, mua hàng
tại căn-tin, …



Tương tác học đường

• Học sinh gọi điện thoại trực tiếp
cho phụ huynh và người thân bằng
các thiết bị do VinaID cung cấp và
lắp đặt tại trường học.



VinaID – Mobile app

• Phụ huynh cũng có thể sử
dụng VinaID app để nhận
các thông báo từ nhà
trường và giáo viên chủ
nhiệm, kết quả điểm danh,
các hoạt động sử dụng thẻ
của học sinh.

• Phụ huynh VinaID app để
thanh toán học phí và nạp
thẻ VinaID cho học sinh.



Nạp thẻ VinaID từ ví VNPT Pay



Nạp thẻ VinaID từ ví MoMo



Tích hợp sổ liên lạc điện tử vnEdu

• Giúp kết nối các thông tin về lịch học,
điểm thi, báo bài,… của học sinh đến
với phụ huynh.

• Ngoài ra còn là công cụ để nhà trường
xếp thời khóa biểu, hỗ trợ giáo viên
soạn bài giảng,...



Tích hợp hóa đơn điện tử VNPT

• Phần mềm thu phí và học phí
của VinaID kết nối với hóa đơn
điện tử VNPT một cách nhanh
chóng, chính xác và dễ dàng sử
dụng.

• Hóa đơn điện tử VNPT trong
trường học:

 Chủ động khởi tạo

 Dễ dàng tra cứu

 Tiết kiệm chi phí

 An toàn thanh toán



TRƯỜNG HỌC AN TOÀN 

MÙA COVID
Hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19



CHỈ THỊ CỦA TPHCM VỀ PHÒNG CHỐNG COVID-19 
VÀ PHỤC HỒI KINH TẾ TỪ 01/10/2021

• Thành phố Hồ Chí Minh vừa trải qua một giai đoạn giãn cách xã hội kéo dài hơn
120 ngày đêm, chính thức cho phép các hoạt động kinh tế xã hội mở cửa trở lại vào
ngày 01/10/2021, từng bước và có lộ trình đưa sinh hoạt người dân về trạng thái
bình thường mới.

• Theo chỉ thị mới nhất của UBND TP.HCM (số 18/CT-UBND, ngày 30/09/2021),
Thành phố sẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý cung cấp
thông tin dịch tễ cho người dân, quản lý sản xuất, kinh doanh và hoạt động giao
thông vận tải, nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19 và góp phần đẩy
nhanh quá trình Chuyển đổi số của Thành phố và từng sở, ban, ngành, địa phương.

• Thành phố yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị nhà nước, các cơ sở sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ được phép hoạt động trên địa bàn Thành phố phải đăng ký mã QR
tại địa chỉ http://antoan-covid.tphcm.gov.vn/.

• Các cơ quan, đơn vị nhà nước, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử dụng ứng
dụng của Thành phố (hoặc ứng dụng PC-COVID) quét mã QR (trên điện thoại thông
minh hoặc được in trên giấy) của toàn bộ người đến liên hệ công tác, giao dịch, sử
dụng dịch vụ để kiểm soát và tổ chức hoạt động.



YÊU CẦU THỰC TẾ

Để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ thị của Thành 
phố, các địa điểm tập trung đông người như trường học, bệnh viện, 
nhà máy, nơi cung cấp dịch vụ, cần triển khai các biện pháp giám sát 
đối với tất cả học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ nhân viên và tất cả 
những người đến giao dịch, học tập và làm việc. Cụ thể là:

• Đảm bảo mọi người đều mang khẩu trang và khử khuẩn tay khi ra
vào trụ sở.

• Đo thân nhiệt, nhanh chóng phát hiện và sàng lọc những người có
thân nhiệt cao hơn bình thường để tiến hành các biện pháp kiểm tra
y tế bổ sung.

• Ghi nhận khai báo y tế của tất cả những người ra vào bằng cách quét
mã QR, qua đó có thể xác định tình trạng sức khỏe, thông tin tiêm
phòng vắc xin và thông tin về lần xét nghiệm gần nhất của người ra
vào trụ sở.

NGUYỄN VIỆT NAM



Hỗ trợ giám sát phòng chống Covid-19

• Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ

cùng chung tay chống dịch COVID-19

bằng các giải pháp công nghệ, VinaID

tích hợp sẵn giải pháp kiểm soát an

ninh vào ra / điểm danh / chấm công

kết hợp đo thân nhiệt tự động và khai

báo y tế, nhanh chóng sàng lọc những

trường hợp có nhiệt độ cơ thể cao hơn

bình thường, hỗ trợ thực hiện công tác

phòng chống dịch hằng ngày tại các cơ

quan, đơn vị nhà nước, các cơ sở sản

xuất, kinh doanh, dịch vụ .



Hỗ trợ giám sát phòng chống Covid-19

Giải pháp sẽ mang lại các lợi ích sau:

• Giảm bớt việc kiểm tra thân nhiệt và khi báo y

tế thủ công cho từng học sinh.

• Hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho thầy cô giám

thị, nhân viên bảo vệ tại các chốt cổng kiểm

soát tập trung đông học sinh ra vào.

• Kiểm tra thân nhiệt và ghi nhận kết quả nhanh

chóng. Thông báo tức thời cho phụ huynh về

kết quả kiểm tra thân nhiệt của học sinh.

• Tổng hợp báo cáo về số lượng người được kiểm

tra và thông tin chi tiết về các trường hợp bất

thường.

• Tự động check in thông tin học sinh vào hệ

thống khai báo y tế theo quy định của Bộ Y Tế. Thẻ học sinh VinaID tích hợp 
thông tin mã PC-Covid

NGUYỄN TRẦN TÚ ANH

Nguyễn Trần Tú Anh có mặt tại 
Trường THCS Lý Thánh Tông 

[Cổng 1] ngày 26/10/2021 giờ 
06:45:29 - Thân nhiệt: 36,2 độ C.



Cập nhật đồng bộ dữ liệu khai báo y tế (PC-Covid)



Cập nhật đồng bộ dữ liệu khai báo y tế (Y Tế HCM)



Trân trọng cám ơn !




