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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin 

 và quản lý cơ sở dữ liệu ngành năm học 2020-2021 
 

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021; Công văn số 582/CNTT, 

ngày 12/10/2020 của Cục Công nghệ thông tin Bộ GDĐT về việc hỗ trợ triển khai 

giải pháp ứng dụng CNTT cho ngành giáo dục Hà Nam; Sở Giáo dục và Đào tạo 

Hà Nam (GDĐT) xây dựng kế hoạch tổ chức lớp tập huấn ứng dụng công nghệ 

thông tin (CNTT) và quản lý cơ sở dữ liệu ngành năm học 2020-2021, cụ thể như 

sau: 

I.  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

Nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục 

kiến thức về công tác quản lý và khai thác phần mềm cơ sở dữ liệu ngành đồng 

thời triển khai một số nội dung mới được tích hợp trên phần mềm (dành riêng cho 

Hà Nam), giúp các nhà trường biết cách khai thác thông tin và cập nhật thông tin 

trên phần mềm CSDL ngành, phục vụ công tác chuẩn hóa dữ liệu và gửi báo cáo 

lên cấp trên. Góp phần nâng cao chất lượng quản lý cũng như vận hành, khai thác 

dữ liệu có hiệu quả. 

II. NỘI DUNG 

        1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm CSDL ngành và một số modul mới được 

tích hợp thêm cho tài khoản cấp THPT, GDTX, THCS, Sở GDĐT (tích hợp tên 

miền riêng của Sở GDĐT Hà Nam). 

        2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm CSDL ngành và một số modul mới được 

tích hợp thêm cho tài khoản cấp Mầm non, Tiểu học (tích hợp tên miền riêng của 

Sở GDĐT Hà Nam). 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 02 ngày, 24/10/2020 – 25/10/2020; khai mạc lúc 08h00, ngày 

24/10/2020. 

(Học viên có mặt trước 15 phút để nhận tài liệu và ổn định tổ chức). 

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 Sở GDĐT Hà Nam. 

IV. THÀNH PHẦN 

1. Giảng viên: Cục công nghệ thông tin Bộ GDĐT. 

2. Sở GDĐT: Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng ban Sở, lãnh đạo chuyên viên 

phòng CTTT. 
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3. Các phòng GDĐT: 01 Lãnh đạo, 01 chuyên viên phụ trách CNTT của 

phòng; mỗi trường THCS, tiểu học, mầm non, trường liên cấp: 01 cán bộ (giáo 

viên) đang quản lý, sử dụng hệ thống CSDL ngành của trường.  

4. Các trường THPT, Trung tâm GDTX-HN tỉnh, GDNN-GDTX huyện thị 

xã: 01 lãnh đạo, 01 cán bộ phụ trách CNTT. 

5. Chia lớp tập huấn: 

- Lớp 1 (ngày 24/10/2020): Hướng dẫn cho tài khoản cấp THPT, GDTX, 

THCS, phòng GDĐT. 

- Lớp 2 (ngày 25/10/2020): Hướng dẫn cho tài khoản cấp Mầm non, Tiểu học, 

Phòng GDĐT. 

 Tổng số học viên dự kiến: 426 người. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở GDĐT 

Giao phòng Chính trị, tư tưởng làm đầu mối tổ chức, thực hiện: 

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng; 

- Ban hành văn bản triệu tập; 

- Chuẩn bị các nội dung bồi dưỡng, kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ lớp bồi 

dưỡng. 

2. Các phòng GDĐT, các trường THPT, TTGDTX-HN, TTGDNN-GDTX 

- Tham gia nghiêm túc, hiệu quả, chấp hành tốt nội quy lớp bồi dưỡng.  

- Các đơn vị: Cử đúng, đủ thành phần dự lớp bồi dưỡng; đại biểu dự lớp bồi 

dưỡng nghiên cứu trước và mang theo các tài liệu hướng dẫn sử dụng đính kèm 

(Sở GDĐT sẽ gửi qua email trước ngày 24/10/2020); mang theo 01 máy tính xách 

tay, thiết bị phát 4G, ổ cắm điện kéo dài. 

VI. KINH PHÍ 

- Các đơn vị cử cán bộ, giáo viên dự lớp bồi dưỡng chi trả kinh phí cho người 

đi tập huấn bồi dưỡng đúng quy định hiện hành. 

- Sở GDĐT chi trả kinh phí cho báo cáo viên, trợ giảng… và các nội dung 

khác liên quan (Dự toán chi tiết kèm theo)./. 
 

Nơi nhận: 
- Cục CNTT bộ GDĐT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng GDĐT, đơn vị trực thuộc; 

- Các phòng cơ quan Sở; 

- Lưu: VT, CTTT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Phạm Anh Tuấn 
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CHƯƠNG TRÌNH 

Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và  

quản lý cơ sở dữ liệu ngành năm 2020 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

Sáng ngày 24/10/2020 

07h45 - 08h00  Ổn định tổ chức Ban tổ chức 

08h00 - 08h10 
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua 

chương trình làm việc. 
Ban tổ chức 

08h10 - 08h25 Phát biểu khai mạc Lãnh đạo Sở GDĐT 

08h25 - 09h45 

Hướng dẫn tổng quan về cơ sở dữ liệu ngành, 

modul tích hợp mới. 

Hướng dẫn sử dụng tài khoản cấp trường THPT, 

TTGDTX, THCS 

BCV - Cục CNTT 

09h45 - 10h00 Nghỉ giải lao  

10h30 - 11h30 Thực hành sử dụng tài khoản cấp trường BTC, học viên 

Chiều ngày 24/10/2020 

14h00 - 15h00 
Thực hành sử dụng tài khoản cấp trường, giải đáp 

thắc mắc 
BCV - Cục CNTT 

15h00 - 16h00 Làm bài thu hoạch Học viên 

Sáng ngày 25/10/2020 

08h00 - 09h00 

Hướng dẫn tổng quan về cơ sở dữ liệu ngành, 

modul tích hợp mới 

Hướng dẫn sử dụng tài khoản cấp trường MN, TH 

BCV-Cục CNTT, Đ/c 

Lê Đình Quyến CV 

Sở 

09h00 - 10h00 Thực hành sử dụng tài khoản cấp trường MN, TH BTC, Học viên 

10h00 - 10h15 Nghỉ giải lao  

10h15 - 11h30 Thực hành sử dụng tài khoản cấp trường BTC, Học viên 

Chiều ngày 25/10/2020 

14h00 - 15h00 
Thực hành sử dụng tài khoản cấp trường, giải đáp 

thắc mắc 
BCV-Cục CNTT 

15h00 - 16h00 Làm bài thu hoạch Học viên 

16h00 – 16h15 Nghỉ giải lao  

16h15 - 16h45 
Thực hành sử dụng tài khoản cấp trường 

Kết thúc lớp bồi dưỡng 
BTC, học viên 

16h45 - 17h00 Tổng kết lớp bồi dưỡng Lãnh đạo Sở GDĐT 

BAN TỔ CHỨC 
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