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BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016 

 
- Thực hiện công văn số 4983/BGDĐT-CNTT về việc thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 

2015 – 2016 

- Thực hiện kế hoạch năm học 2015 – 2016 của sở GDĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kế 

hoạch năm học 2015 – 2016 của trường THPT Nguyễn Trãi . 

- Thực hiện kế hoạch Số: 70 /KH-CNTT/NT, kế hoach hoạt động CNTT nhà trường. 

Ban công nghệ thông tin báo cáo kết quả hoạt động trong học kỳ 1 như sau: 

1. Công tác quản lý và tổ chức hoạt động CNTT 

- Dựa vào tình hình thực tế về nguồn lực CNTT nhà trường xây dựng kết hoạch hoạt 

động CNTT năm học theo yêu cầu chung của Bộ GD & ĐT, Sở GDĐT phù hợp với 

điều kiện thực tế của nhà trường 

- Kết hợp với trung tâm CNTT sở bưu chính viễn thông tỉnh, Phòng CNTT sở GDĐT 

xây dựng Website nhà trường và đã đưa vào hoạt động với tên miền thpt-

nguyentrai.bariavungtau.edu.vn 

- Cập nhật thông tin hoạt động chuyên môn của nhà trường lên Website 

- Tổ chức phòng họp trực tuyến phục vụ việc họp trực tuyến của lãnh đạo nhà trường, 

lãnh đạo các trường cụm huyện Châu Đức với Sở GDĐT 

- Thống kê và báo cáo số liệu EMIS đầu năm, giữa kỳ, cuối học kỳ đúng thời hạn. 

- Kết hợp với Đoàn thanh niên, GV Tin học tổ chức cho học sinh khối 10 tham gia cuộc 

thi “Giao thông thông minh” trên Internet. 

2. Công tác quản lý, khai thác trang thông tin quản lý trường học VNEDU 



- Tập huấn cho GVCN sử dụng và khai thác chức năng mới về đăng ký SLLĐT, các 

chức năng mới trên trang quản lý trường học VNEDU 

- Cập nhật thông tin GVCN, GVBM 

- Cùng với GVCN, GVBM hoàn thiện việc cập nhật thông tin học sinh, điểm học tập 

của học sinh trên trang thông tin quản lý trường học VNEDU đúng thời gian quy 

định. 

- Thường xuyên gửi kết quả học tập và tình hình vi phạm nề nếp của học sinh đến phụ 

huynh định kỳ theo từng tháng kịp thời đúng thời gian quy định; kết quả học tập, rèn 

luyện học kỳ 1 đúng thời gian quy định. 

- Hỗ trợ GVCN,GVBM sử dụng khai thác trang thông tin quản lý trường học VNEDU 

hiệu  quả 

- Cập nhật thông tin học sinh kịp thời khi có sự thay đổi hoặc có sự phản hồi từ phía 

phụ huynh. 

- Quản lý, tổng hợp, in ấn các báo cáo tổng hợp về quản lý chuyên môn của nhà trường 

đối với GVCN, GVBM, học sinh, . . . 

3. Công tác quản lý, khai thác sử dụng trang “truongtructuyen” 

- Cấp tài khoản sử dụng cho giáo viên toàn trường. 

- Thường xuyên kiểm tra hỗ trợ việc giáo viên truy cập và sử dụng chức năng cập nhật 

bài học, tổ chức sinh hoạt CM, đăng ký thi các cuộc thi của Sở GDĐT, Bộ GDĐT. 

Châu Đức, ngày 31 tháng 12 năm 2015 
  Trưởng ban CNTT 
 
 
 
 
      Lưu Văn Tinh 


