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I. Tinh hinh chung nhà trrdng: 
- Tong só HS: 368 

- Só lóp: 17 

- Só giáo viên: 39 

- So liçu vê thi¿t bË CNTT:

Thiêt bË Phåc vy giäng| Phyc vy hÍc tp TT Phuc vs quán ly 
day (GV) 

20 
(HS) 

35 Máy tính 

Máy chieu 
Máy chiêu projector 25 

Máy chieu da vt thÃ 20 

5 He thong âm thanh GD 17 

6 Máy in 16 

7 Loa máy tinh 11 20 



5 Bang tuong tác 

41 Tai nghe 
II. Môi truong chính sách và nguôn nhân lrc 

Kinh phi thrc hiÇn Dê xuât, kiÃn 
nghi 

TT Noi dung Kêt quä thåc hiÇn 

Công tác thåc hiÇn kê ho�ch thí | Thåc hiÇn �úng theo tiên dÙ kê ho¡ch, diêm mô hinh quy dËnh.

Thuong xuyên kiêm tra trang thiêt b/. 
Duy trì sô theo dõi, kiêm soát, khäc 

2 

Duy tri, bão tri, kiêm soát, khai 
thác co so h¡ tâng, trang thiët b/ �ã | phåc su cô trang thiët bË. 

dugc läp d·t Có hop d�ông bào trì bào duõng trang 
thiêtbi.. 

- Biêt su dång MT, MC: 39 - tý lÇ: 3 

Ky n�ng vn hành các TB CNTT| 100% GV biêt su dång máy tính, máy 

cua CB, GV chiêu. 
- Biêt su dång bàng TT: 39 - ty lÇ: 
100% GV biêt së dång bång tuomg tác 
He thông hô so quàn lý mô hình 4 

He thông hô so quân lý cça mô| truòng hÍc �iÇn të �ây �ü theo quy 
dËnh, online trên google drive và �äng 

tài trên công thông tin diÇn të. 
Thyc hiÇn công tác kiéêm tra �ánh giá, 

báo cáo thuong xuyên, �ây �ç hàng 
tháng 

hinh 

5 

Công tác kiêm tra �ánh giá 

Dánh giá chung: 

- Thye hign 1:á hogch thí dim m0 hinh traong hoc diçn të theo dúng tiÃn dÙ d ra. Thåc hiÇn �úng hÇ thÑng hÓ so quán lý mô hinh theo huóng dân cça câp trên.
- Tiêp tuc duy trì công tác kiêm tra �ánh giá, báo cáo hàng tháng, �äm bào �úng tiên �Ù. 



III. Công tác triên khai úng dyng:

TT NÙi dung Két quä Kinh phi thye hiÇn|�Áxuât, kiên 

nghi 
- HÇ thông camera ho¡t �Ùng ôn �Ënh
24/24, däm bào giám sát an ninh, an 
toàn truonmg hÍc, quån lý và �iêu hành 
cua ban giám hiÇu. Duy tri 2 mån hinh 
t¡i hành lang tâng I cho phå huynh
theo dõi. 

-100% CBGVNV sù dång email, moi 

Ung dung trong quán lý và dièu| công tác quán lý, chi d¡o �iêu hành 

hành 
JAN dêu sy dyng qua mail dên các lóp, tô, 

nhóm.
- Triên khai sù dång Google drive vào 
luu hô so chuyên môn; so¡n bài 
online; dánh giá då gio th�m lóp, du 
hoat dÙng online.. 
*Các phân mêm quán lý �urgc cp 
nhât ngay khi có sy thay �ôi, sür 

dung thuong xuyên, hiÇu quáå. 
Tôo chuyên môn duy trì viÇc úng 

TRUC 
AM 
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Ung dung trong giång d¡y và hÍc| dung CNTT trong gi£ng d¡y và hÍc 
tap tp, duy tri 100% các tiêt d¡y éng 

dung CNTT 
So lugng truy câp: 39.462
So tin bài: 104 

Cong thôngtin diÇn tër Sô bài chuyên sâu: 4 
s van bin câp nht: 27 

4 Ung dung khác Duy tri thyre hiÇn úng dung Google



Drive vào các ho¡t dong khác trong
nhà truong.

Dánh giá chung: 

CBGVNV thuong xuyên úng dung CNTT trong quàn ly, dieu hành, giâng d¡y và hoc tp. Su dyng thuong xuyên, hiÇu 
quà các phân mêm quàn lý, giàng day và hÍc tp. 

-Triên khai có hiÇu quà Google drive vào luru ho so chuyên môn, so¡n bâi, �ánh giá thi dua tháng, báo cáo tháng online.

- Công thông tin diÇn tië �ày �ç só luong bài theo chuyên myc, tin bài cp nht kip thÝi. 
- 100% CBGVNV có tài kho£n cóng nÙi bÙ, công nÙji bÙ �ây �ù các chuyên myc theo quy dinh.
- Trien khai tót các ho�t �Ùng khi tré �i hÍc tro l¡i 

IV. Khai thác co sö h¡ tâng cça mô hình: 
| TT De xuât, kiên 

nghi 
Noi dung Kêt quä Kinh phí thye 

hien 
Thuong xuyên kiêm tra trang thiêt bË, 
khäc phåc và xu lý så cô ngay khi phát Duy tri, bào tri, kiêm soát, khai 

thác co so h¡ tâng, trang thiêt bË �� | hiÇn.

duoc l�p d·t Các trang thiêt bË �uoc sù dång thuong 
xuyên, däm bào dúng quy trình.
Các thiêt bË phåc vu quan ly, giàng day 
và hÍc tp ho¡t �Ùng ôn dËnh. �� thåc CácthiêtbË phåc vå quàn lý, giäng 

day hÍc tp: Máy tính, projector, hien bão duông chuyên sâu toàn bÙ máy 
máy chiêt �a vt thê 

chiêu trongtruòng.
He thông ho¡t �Ùng ôn dËnh 3 He thông m¡ng 

4 He thông Camera 
He thông ho¡t �Ùng ôn dinh 

|5 He thông diÇn He thông m¡ng ho¡t dÙng ôn �inh 

! liu nay in máu, mây 
y n... hoat dong ön dËnh. 

Dánh giá chung:



Trang thiêt bË, co so h¡ tâng ho¡t dÙng ôn dinh, �áp úng �àm b£o yêu câu su dång trong công tác quän lý �iêu hành 
cùng nhu giàng d¡y và hÍc tp. 

Noi nhán:
- PDG (dê b/c);
- Luu VP 
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