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V/v đẩy mạnh ứng dụng CNTT
trong dạy học năm học 2020 - 2021

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ sở giáo dục có hệ bổ túc THPT.
Căn cứ Kế hoạch 374/KH-UBND ngày 22/11/2017 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Hà Tĩnh về “Triển khai thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày
25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ”; Tiếp tục thực hiện tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học, nghiên
cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và hoàn thành nhiệm vụ
năm học 2020-2021, Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung như sau:
1. Rà soát, bổ sung cơ sở vật chất thiết bị CNTT
- Phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông rà soát, củng cố, khắc
phục hạ tầng CNTT, đường truyền internet, đảm bảo việc thực hiện các ứng dụng
trực tuyến trên môi trường internet được ổn định, đáp ứng yêu cầu truy cập tốc độ
cao trong các hoạt động giáo dục của nhà trường.
- Bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện tốt việc mua sắm, sửa chữa trang thiết bị
phục vụ ứng dụng CNTT. Việc đầu tư hạ tầng CNTT cần đảm bảo tính thiết thực,
hiệu quả, tiết kiệm; có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và có sự phê duyệt của
cấp có thẩm quyền.
- Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh đối với các hệ thống
CNTT.
2. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý, điều hành
- Hoàn thiện, khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu ngành GDĐT
theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Báo cáo đầy đủ dữ liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu
Ngành.
- Phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin
trên địa bàn (VNPT, Viettel…) đưa vào sử dụng phần mềm quản lý trong nhà

trường; sổ liên lạc điện tử tăng cường liên hệ giữa nhà trường, giáo viên, phụ
huynh học sinh; các ứng dụng Giáo dục thông minh hỗ trợ hoạt động giảng dạy.
- Đảm bảo duy trì hoạt động và hoạt động có hiệu quả cổng thông tin điện tử
của đơn vị, đáp ứng về nội dung, kỹ thuật; tích hợp trong hệ thống cổng thông tin
điện tử của Sở GDĐT.
3. Tích cực ứng dụng CNTT trong dạy và học
- Động viên, khuyến khích giáo viên sử dụng thành thạo các thiết bị dạy học
hiện đại, các phần mềm trình chiếu, kết hợp các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm
ảo và phần mềm dạy học, đồng thời ứng dụng các công cụ trực tuyến nhằm nâng
cao hiệu quả công tác quản lý lớp học, tương tác với học sinh trong lớp học.
- Xây dựng giải pháp quản lý việc ứng dụng CNTT của cán bộ, giáo viên,
nhân viên. Thực hiện lưu trữ, kiểm tra giáo án, bải giảng, kế hoạch chuyên môn
bằng CNTT.
4. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ quản lý và giáo viên
- Tiếp tục nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, giáo viên thông qua
các chương trình bồi dưỡng, tập huấn, đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT của
đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin;
kỹ năng khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường.
- Phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, CNTT (VNPT,
Viettel…) tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng
các phần mềm quản lý trong nhà trường và các ứng dụng cần thiết cho giáo viên.
Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả ứng dụng CNTT về Sở để theo dõi (qua
văn phòng, theo địa chỉ: Vanphong.sht@gmail.com).
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, các Phó giám đốc;
- Các Phòng Sở;
- Lưu: VT, VP.
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