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SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG 
TRƢỜNG THPT HÙNG VƢƠNG 

 Số:52/KH-CNTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Đơn Dương, ngày 25 tháng 9 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

NĂM HỌC 2019 -2020 

 

Thực hiện công văn 1828/SGDĐT-CNTT, ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Sở 

GD&ĐT Lâm Đồng"V/vhướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019 - 2020; 

Trường THPT Hùng Vương xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm 

học 2019-2020 cụ thể như sau: 

I. Mục đích yêu cầu 

            - Nâng cao nhận thức cho CB, GV, NV và học sinh thấy rõ vai trò quan trọng của 

CNTT, mạng Internet và các phương tiện nghe-nhìn sẵn có nhằm phục vụ cho công tác 

giảng dạy và quản lý; nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong nhà trường. 

           - 100% CB,GV có địa chỉ email riêng và thường xuyên sử dụng địa chỉ email dùng 

chung trong nhà trường (tại địa chỉ: c3hungvuong.edu.vn) khi làm việc, trao đổi thông tin 

và truy cập hệ thống thông tin trên mạng để phục vụ trong công việc giảng dạy, quản lý. 

- Nâng cao số lượng và chất lượng CB, GV trong việc ứng dụng CNTT trong quản 

lý, điều hành và giảng dạy. 

 - 100% giáo viên có tiết dạy ứng dụng CNTT trong năm học theo quy định. 

 - Tất cả các lớp đều được trang bị máy chiếu, tivi thông minh để phục vụ cho việc 

ứng dụng CNTT trong giảng dạy. 

 - Tích cực tham gia các kỳ thi của cấp trên tổ chức qua mạng internet của giáo viên 

và học sinh (Thiết kế bài giảng, thi tin học trẻ, tin học văn phòng thế giới…). 

II. Nội dung 

1. Phân công cán bộ phụ trách CNTT 

- Ông Ngô Thành Được– Hiệu trưởng–Phụ trách chung. 

- Bà Phạm Thị Ngọc Trâm – PHT – Theo dõi việc thực hiện. 

- Ông Trần Quốc Doanh – Giáo viên – Phụ trách công tác CNTT nhà trường. 

- Ông Phạm Lợi – Tổ trưởng tổ Lí-CN – Phụ trách công tác website nhà trường. 

 

 

2. Xây dựng và củng cố kết nối mạng Internet 
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- Củng cố hệ thống kết nối Internet các máy phòng Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, 

văn phòng, các phòng chức năng phục vụ cho việc quản lý, giảng dạy và học tập. 

- Hàng tháng kiểm tra và bảo trì hệ thống kết nối mạng internet trong nhà trường. 

3.Thiết lập hệ thống Email trong nhà trƣờng 

- Tiếp tục tăng cường sử dụng địa chỉ email chungtrong làm việc, trong trao đổi 

thông tin và truy cập hệ thống thông tin trên mạng để phục vụ trong công việc và giảng 

dạy. 

- Hỗ trợ tạo địa chỉ email cho giáo viên để được thường xuyên sử dụng và thông 

tin liên lạc. 

4.Khai thác địa chỉ Website của ngành và truy cập website của trƣờng 

           - Hướng dẫn phổ biến cho CB, GV và học sinh khai thác, sử dụng thông tin trên hệ 

thống website:  

+ Bộ GD&ĐT: www.moet.gov.vn 

+ Cổng thông tin thi và tuyển sinh của Bộ: https://thituyensinh.vn 

+ Sở GD&ĐT: www.lamdong.edu.vn 

+ Kho bài giảng e-leanring tại địa chỉ https://elearning.moet.edu.vn 

+ Trường THPT Hùng Vương: www.c3hungvuong.edu.vn 

 - Ứng dụng CNTT trong các hoạt động điều hành và quản lý qua các website: 

  + Cổng thông tin quản lý trường học online: http://vnptschool.com.vn,  

+ Quản lý nhân sự: https://qlcb.vnptschool.com.vn 

+ Quản lý văn phòng điện tử http://vpdt.vnptschool.com.vn 

 - Củng cố ban quán lý và điều hành website nhà trường. 

           - Phân công công việc cụ thể cho các thành viên phụ trách các mảng đưa thông tin 

trên Website và thường xuyên cập nhật nội dung. 

 - Mời các thầy cô giáo trong nhà trường có khả năng, năng lực cùng tham gia vào 

công tác viết bài. 

 - Khuyến khích học sinh tham gia viết bài đăng trên website nhà trường. 

5. Ứng dụng CNTT trong đổi mới phƣơng pháp dạy học 

- Khuyến khích giáo viên tự triển khai tích hợp, lồng ghép việc sử dụng các 

phương tiện, thiết bị CNTT vào quá trình giảng dạy các môn học. 

- 100%  giáo viên soạn bài trên máy tính. Động viên, khuyến khích giáo viên sử 

dụng CNTT trong thao giảng, trong báo cáo chuyên đề. 

- Tiếp tục triển khai bồi dưỡng CNTT cho giáo viên. 

- Có tiết dạy về cách đăng nhập và sử dụng trang cá nhân trong việc đăng ký dự thi 

THPT Quốc Gia đối với học sinh khối 12 (giáo viên Tin học 12 thực hiện). 

http://www.moet.gov.vn/
https://thituyensinh.vn/
http://www.lamdong.edu.vn/
https://elearning.moet.edu.vn/
http://www.c3hungvuong.edu.vn/
http://vnptschool.com.vn/
https://qlcb.vnptschool.com.vn/
http://vpdt.vnptschool.com.vn/
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- Tăng cường sử dụng trang “trường học kết nối” của Bộ Giáo dục phục vụ trao đổi 

chuyên môn, đổi mới nội dung, đổi mới phương pháp dạy học. 

6. Ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục 

           - Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ Tin học cho cán bộ 

quản lý và nhân viên văn phòng. 

- Công khai thủ tục hành chính trên website nhà trường để giáo viên và phụ huynh 

dễ tìm hiểu. 

- Công khai toàn bộ các kế hoạch công tác, kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà 

trường trên website. 

- Ứng dụng CNTT trong tổ chức các cuộc họp, hội thảo, báo cáo chuyên đề... 

- Ứng dụng CNTT trong việc quản lý chuyên môn, quản lý hồ sơ, quản lý các mặt 

hoạt động mà mình phụ trách. Sử dụng hiệu quả các phầm mềm quản lí học sinh, quản lý 

nhân sự, quản lý thư viện, quản lý tài chính đáp ứng yêu cầu quản lí chung của 

ngành đồng thời cập nhật và báo cáo thường xuyên. 

- Tất cả các cán bộ chủ chốt của trường đều phải sử dụng hệ thống email để tiếp 

nhận công việc và điều hành công việc theo lĩnh vực mình quản lý. 

            - Thường xuyên kiểm tra và đánh giá việc ứng dụng CNTT toàn đơn vị. 

7. Tập huấn, bồi dƣỡng về CNTT cho giáo viên, cán bộ quản lý 

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT cho giáo viên, 

nhân viên trong nhà trường theo phương thức tập trung, tập huấn lại hoặc qua web trường. 

- Khuyến khích cung cấp tài liệu bồi dưỡng cơ bản về CNTT để cán bộ, giáo viên 

tự nghiên cứu, bồi dưỡng. 

         - Tăng cường triển khai cho giáo viên sử dụng hiệu quả trang mạng trường học kết 

nối tại địa chỉ: http://truonghocketnoi.edu.vn/theo công văn 1834/SGDĐT-GDTrH ngày 

23/9/2019. 

8. Tăng cƣờng đầu tƣ hạ tầng cơ sở CNTT của trƣờng 

 - Kiểm tra, thanh lý máy tính cũ hỏng, sửa chữa, nâng cấp, mua sắm, bổ sung máy 

tình nhằm đáp ứng yêu cầu về giảng dạy cho học sinh, phục vụ đổi mới dạy học. 

 - Đảm bảo đủ máy chiếu, tivi cho các phòng học nhằm phục vụ cho việc ứng dụng 

CNTT trong giảng dạy một cách thuận tiện nhất. 

 - Đảm bảo đủ máy tính, thiết bị CNTT phục vụ công tác quản lý chỉ đạo, điều hành 

ở các bộ phận, phòng ban. 

 - Chú trọng tin học hóa trong các hoạt động quản lý và dạy học: Phần mềm quản lý 

trường học, quản lý nhân sự, phần mềm dạy học đã được.  

- Khuyến khích cán bộ, giáo viên trang bị máy tính gia đình, laptop và kết nối 

Internet để phục vụ cho công tác chuyên môn. 

http://truonghocketnoi.edu.vn/
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III. Tổ chức thực hiện 

           - Triển khai nội dung Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019-2020 

trong hội đồng sư phạm. Tuyên truyền về tầm quan trọng ứng dụng CNTT trong quản lý, 

điều hành và giảng dạy. 

           - Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng kế hoạch hoạt động và xây dựng các 

chuyên đề về ứng dụng CNTT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và công việc. Hỗ trợ 

đồng nghiệp về kiến thức và kỹ năng thao tác máy tính nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dung 

công nghệ thông tin đồng bộ trong đơn vị. 

           - Bộ phận chuyên môn trường thường xuyên theo dõi nhắc nhở các tổ, các giáo 

viên trong việc ứng dụng CNTT vào công tác đổi mới phương pháp giảng dạy. Tham mưu 

với BGH, Hội đồng thi đua trường để kịp thời khen thưởng những thầy cô giáo thực hiện 

tốt và nhắc nhở những thầy cô giáo chưa thực hiện. 

             Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin của nhà 

trường năm học 2019-2020./. 

 

Nơi nhận:        HIỆU TRƢỞNG 

- Sở GD&ĐT Lâm Đồng (Báo cáo); 

- BGH (chỉ đạo); 

- Các tổ CM (thực hiện); 

- Lưu VP.         

 Ngô Thành Được 

 


