
    PHÒNG GD-ĐT ĐẠI LỘC          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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  Đại Thắng, ngày 10  tháng 10 năm 2015 

 

KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

Năm học 2015-2016 
  

          Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016; 

          Nay trường TH Đoàn Quý Phi triển khai kế hoạch công nghệ thông tin năm 

học 2015-2016, như sau: 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM: 

1. Tiếp tục quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về CNTT 

         Tổ chức quán triệt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến toàn thể cán bộ, 

giáo viên,  nhân viên trong trường về tinh thần và nội dung của các văn bản quan 

trọng sau : 

Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 1/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến 

năm 2015 và định hướng đến năm 2020; 

Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; 

Chỉ thị số 55/2008/CT-BGD&ĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong 

Ngành Giáo dục giai đoạn 2008 - 2012; 

Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về 

quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước;  

Thông tư số 08/2010/TT-BGD&ĐT ngày 01/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở 

Giáo dục. 

  Công văn 6072 /BGDĐT-CNTT V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT 

năm học 2013 - 2014  

2. Xây dựng website trường học theo mô hình mới : 

- Triển khai xây dựng website của của trường tại địa chỉ 

http://thdoanquyphi.pgddailoc.edu.vn/, bố trí nhân sự để cập nhật thông tin, tài 

nguyên thường xuyên trên trang website. Mỗi giáo viên ít nhất có 2 - 3 bài giảng 

trên website, các bộ phận, đoàn thể có bài viết, hình ảnh phản ánh các hoạt động 

trên trang website hàng tháng. Trường tham gia hệ thống trang website của phòng 

tại địa chỉ http://dailoc.violet.vn/và có quyền quản trị riêng trang web của mình tại 

địa chỉ http://violet.vn/th-doanquyphi-quangnam 

- Khai thác website và cung cấp nội dung cho website của phòng GD&ĐT 

+ Thường xuyên hướng dẫn, phổ biến cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh 

khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống website của Ngành tại địa chỉ 

http://dailoc.edu.vn/, www.quangnam.edu.vn và địa chỉ www.moet.gov.vn,    

www.edu.net.vn. 

http://dailoc.violet.vn/
http://www.moet.gov.vn/
http://www.edu.net.vn/


        Tổ chức tải các phần mềm thông dụng, miễn phí và các học liệu về để dùng 

đồng thời huy động giáo viên đóng góp tài nguyên giáo dục vào trang website cuả 

Trường, của Phòng 

3. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý Giáo dục: 

- Nhà trường đã sử dụng chương trình quản lý Pmis, V.Emis, DFA có hiệu 

quả trong công tác quản lý đồng thời sử dụng các phần mềm khác trong việc quản 

lý PCGD trực tuyến ...  

- Tổ chức gởi báo cáo cho phòng Giáo dục qua kênh điều hành và email. 

4. Triển khai chương trình công nghệ giáo dục : 

- Thực hiện kết nối Internet .  

- Sử dụng hộp thư điện tử: Lập e-mail và thực hiện việc trao đổi thông tin 

qua thư điện tử cho tất cả giáo viên.      

 - Thực hiện việc gửi - nhận văn bản, báo cáo (hạn chế dùng giấy) qua kênh 

điều hành và mail  

- Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, chia sẻ thông tin, giữa các bộ phận, tổ.    

- Bố trí sắp xếp các máy tính truy cập Internet thuận tiện cho cán bộ, viên 

chức, nhân viên trong đơn vị được truy cập Internet miễn phí nhằm khai thác, trao 

đổi thông tin nâng cao nhận thức và phục vụ Chuyên môn công tác. 

- Khuyến khích nối mạng tại gia đình (đưa vào thi đua)  

5. Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy và học : 

- Tổ chức và tạo điều kiện cao nhất cả về tinh thần và vật chất giúp giáo viên 

tự xây dựng bài giảng điện tử và các phần mềm giảng dạy, các thí nghiệm ảo;  

- Kho dữ liệu dùng chung: Các bài thao giảng, thi dạy giỏi của giáo viên phải 

sử dụng phương tiện hỗ trợ dạy học trong đó có CNTT.  

- Tổ chức các chuyên đề trong tổ, nhóm chuyên môn về đổi mới phương 

pháp giảng dạy có sử dụng phương tiện CNTT một cách hợp lý nhằm nâng cao chất 

lượng bài giảng. (Chú ý tránh hiện tượng lạm dụng phương tiện, hình thức hoá bài 

giảng, không có tác dụng trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy phát huy tính 

tích cực của học sinh) 

- Bố trí máy tính dùng riêng cho giáo viên (trong phòng thư viện) phục vụ 

xây dựng bài giảng điện tử và tư liệu dạy học, khai thác thông tin, tư liệu trên mạng 

Internet.  

6. Khai thác, sử dụng và dạy học bằng mã nguồn mở: 

- Trình duyệt web Google Chrome, Firefox; 

- Bộ gõ tiếng Việt Unikey phiên bản 4.0 trở lên. 

- Khuyến khích các đơn vị, giáo viên, nhân viên sử dụng các phần mềm sau: 

7. Công tác bồi dưỡng ứng dụng CNTT 

  Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, học tập để có kỹ năng cơ bản và biết ứng 

dụng CNTT trong công tác, giảng dạy, soạn thảo văn bản, giáo án, khai thác 

Internet, sử dụng thư điện tử, phần mềm dạy học.  

- Nâng cao số lượng giáo viên nòng cốt ứng dụng CNTT trong dạy học. 

- Vận động giáo viên, CNV học thêm về Tin học và Ngoại ngữ để  đào tạo 

trình độ nâng cao về tin học để có thể quản trị mạng máy tính của đơn vị, xây dựng, 

khai thác sử dụng phần mềm dạy học và quản lý.  



- Thực hiện sử dụng phần mềm và bài giảng điện tử trong việc đổi mới 

phương pháp dạy học.  

8. Tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở CNTT và quản lý các thiết bị 

 a) Đầu tư hạ tầng cơ sở CNTT 

- Ngay từ đầu năm học nhà trường đã có kế hoạch đầu mua sắm thêm máy 

tính cho phòng Tin học và màn hình lớn phục vụ giảng dạy ở các lớp.   

- Nhà trường tiến hành kết nối Internet cho tất cả các máy. Giáo viên trong 

trường đã có sử dụng Internet tại nhà. 

- Hiện nay nhà trường đã có 13 máy vi tính ở phòng Tin học để học sinh học 

Tin học và sử dụng vào thi Violympic Toán, tiếng Anh trên mạng. 

b) Quản lý các thiết bị 

- Yêu cầu nhân viên thư viện lập sổ quản lý theo dõi mượn và sử dụng các 

thiết bị dạy học liên quan đến lĩnh vực CNTT (Máy chiếu Projector, ...)  

- Trường căn cứ vào sổ quản lý trên để kiểm tra, đánh giá tình hình việc sử 

dụng và quản lý thiết bị CNTT tại đơn vị của giáo viên và các tổ. 

II. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO  

- Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của Phòng 

GD&ĐT và của Nhà trường. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Tổ chức phát động và triển khai nội dung kế hoạch ứng dụng công nghệ 

thông tin đến toàn thể giáo viên và học sinh, cụ thể hóa các nội dung công tác ứng 

dụng CNTT cho từng cá nhân, bộ phận trong đơn vị;  

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung công tác trên theo chủ đề năm 

học 

3. Thành lập tổ CNTT để giúp Ban Giám hiệu lập kế hoạch, tổ chức, triển 

khai các hoạt động ứng dụng CNTT  của đơn vị, phân công một lãnh đạo phụ trách 

về CNTT 

4. Tổ chức thảo luận, tập huấn, tuyên truyền về các ứng dụng CNTT. Tất cả 

các hoạt động trong đơn vị, trường học phải có sự hỗ trợ và ứng dụng CNTT.  

5. Đánh giá thi đua cá nhân, tập thể trong năm học trên cơ sở đánh giá kết 

quả thực hiện các nhiệm vụ công tác ứng dụng CNTT 

6.  Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của các cấp 

quản lý Giáo dục. 

 
    Nơi nhận:                                                                                         
- Các Tổ CM (để t/h); 

- Lưu: VT.                                                                            

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

                  Nguyễn Thị Hà 

 


