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BÁO CÁO
Kế
t quảthực hiệ
n dựán Ứng dụng công nghệthông tin
ngành GDĐT tỉ
nh Đồ
ng Tháp
______________
Qua 5 nă
m thực hiệ
n dựán Ứng dụ
ng Công nghệthông tin (CNTT) ngành
Giáo dụ
c và Đào tạ
o tỉ
nh Đồng Tháp, SởGiáo dụ
c và Đào tạ
o (GDĐT) báo cáo kế
t
quảthực hiệ
n dựán từnă
m 2014 đế
n nă
m 2018 nhưsau:
I. KẾT QUẢTHỰC HIỆN
1. Thiế
t bị
, phần mề
m và kinh phí
a. Nă
m 2014: kinh phí thực hiệ
n 9.907.749.800 đồng, gồm: phầ
n thiế
t bị
9.779.049.800 đồng và phầ
n mề
m 128.700.000 đồng.
Trong đó:
- Trang bị3 phòng máy tính thực hành trường THPT: Tân Phú Trung, Lai
Vung 3 (45 máy tính / 1 phòng) và trung tâm GDTX TP Sa Đéc (25 máy tính / 1
phòng).
- Trang bị15 phòng máy tính thực hành trường THCS (23 máy tính/ 1 phòng).
- Trang bịbổsung 433 máy tính cho 49 trường THCS.
- Trang bị12 LCD cho 3 trường THCS và THPT
- Trang bịphầ
n mề
m quả
n lý giáo dụ
c (website) cho: 7 phòng GDĐT và 23
trường THPT. (có phụlục sốliệ
u thống kê đính kèm)
b. Nă
m 2015: kinh phí thực hiệ
n 11.890.512.700 đồng
Trong đó:
- Trang bị42 phòng máy tính thực hành trường THCS (23 máy tính/ 1 phòng).
- Bổsung 10 máy tính cho trường THCS MỹAn Hưng B
- Bổsung 13 máy tính cho trường Nuôi dạ
y trẻkhuyế
t tậ
t
- Trang bị28 LCD cho 26 trường THPT và THCS (có phụlục sốliệ
u thống
kê đính kèm)
c. Nă
m 2016: kinh phí thực hiệ
n 12.292.620.810 đồng
Trong đó:
* Cấ
p Tiể
u học: kinh phí thực hiệ
n 8.632.620.810 đồng
- Trang bị45 phòng máy tính thực hành trường Tiể
u học (16 máy tính/ 1
phòng).
- Bổsung 106 máy tính cho 16 trường Tiể
u học.
* Cấ
p THPT: kinh phí thực hiệ
n 3.660.000.000 đồng

- Bổsung 375 máy tính thực hành cho 26 trường THPT.
(có phụlục sốliệ
u thống kê đính kèm)
d. Nă
m 2017: kinh phí thực hiệ
n 5.788.882.000 đồng
Trong đó:
- Trang bị33 phòng máy tính thực hành trường Tiể
u học (16 máy tính/ 1
phòng).
- Bổsung 10 máy tính cho trường THCS MỹAn Hưng B.
e. Nă
m 2018: kinh phí thực hiệ
n 5.361.759.000 đồng
- Trang bị9 phòng máy tính thực hành trường THPT (45 máy tính/ 1 phòng).
f. Tổng cộng kinh phí (thiế
t bị
, phần mề
m) đã thực hiệ
n là: 45.241.524.310
đồng
2. Bồ
i dưỡng, tập huấn nâng cao trình độứng dụng CNTT của giáo viên
a. Nă
m 2016
- Kinh phí thực hiệ
n: 595.077.000 đồng
- Bồi dưỡng, tậ
p huấ
n CNTT cho giáo viên: 12 lớp (481 giáo viên cốt cán)
b. Nă
m 2017
- Kinh phí thực hiệ
n: 729.234.000 đồng
- Bồi dưỡng, tậ
p huấ
n CNTT cho giáo viên: 12 lớp (468 giáo viên cốt cán)
c. Nă
m 2018
- Kinh phí thực hiệ
n: 594.704.000 đồng
- Bồi dưỡng, tậ
p huấ
n CNTT cho giáo viên: 12 lớp (430 giáo viên cốt cán)
d. Tổng cộng kinh phí tậ
p huấ
n là: 1.919.015.000 đồng
Các giáo viên cốt cán tậ
p huấ
n cho giáo viên trong tổbộmôn (đối với trường
THPT) và tấ
t cảgiáo viên củ
a các trường THCS và Tiể
u học.
II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢTHỰC HIỆN DỰ ÁN CNTT
1. Giáo dục mầm non
- Đạ
t 100% trường mầ
m non có thiế
t bịCNTT phụ
c vụcông tác vă
n phòng,
100% trường mầ
m non được nối mạ
ng Internet, ứng dụ
ng CNTT quả
n lý hoạ
t động
trường mầ
m non, khai thác phầ
n mề
m phụ
c vụcho công tác quả
n lý và chă
m sóc
giáo dụ
c trẻ
.
- Mởrộng việ
c ứng dụ
ng CNTT vào công tác chă
m sóc và giáo dụ
c trẻ
;
95,1% giáo viên mầ
m non đạ
t trình độA tin học trởlên; 96,41% cán bộ, giáo viên
biế
t ứng dụ
ng CNTT vào công tác quả
n lý và dạ
y học, triể
n khai sửdụ
ng chương
trình Kidsmart cho các trường mầ
m non.
2. Giáo dục phổthông, giáo dục thường xuyên
- Cán bộquả
n lý, giáo viên có trình độTin học chứng chỉA trởlên cấ
p tiể
u
học đạ
t 90,86%, trung học cơcơsởđạ
t 92,2%, trung học phổthông đạ
t 91,56%;
ứng dụ
ng CNTT phụ
c vụcông tác quả
n lý và giả
ng dạ
y, khai thác thành thạ
o
Internet hỗtrợcông tác chuyên môn; trên 90% cán bộquả
n lý, giáo viên cấ
p THCS,
2

THPT, GDTX cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng các chuyên đềnâng cao vềtin học.
- 100% trường THPT và trung tâm GDTX có tối thiể
u 1 phòng máy tính thực
hành hoàn chỉ
nh có kế
t nối Internet.
- 100% trường THCS có phòng máy tính dạ
y tin học tựchọn, dạ
y tin học vă
n
phòng đáp ứng 100% học sinh THCS có nhu cầ
u học tin học tựchọn được học tin
học.
- 100% trường tiể
u học có nối Internet và có 45,3% trường Tiể
u học có tổ
chức dạ
y Tin học 140/309 trường (mụ
c tiêu dựán là đạ
t trên 30% trường Tiể
u học
có tổchức dạ
y Tin học).
- 100% trường THCS, THPT có ứng dụ
ng phầ
n mề
m vào công tác quả
n lý
giáo dụ
c; khuyế
n khích và các trường tiể
u học đã từng bước ứng dụ
ng CNTT vào
công tác điề
u hành và quả
n lý giáo dụ
c.
- Tă
ng cường phát triể
n hệthống website củ
a các cơsởgiáo dụ
c: phòng
GDĐT, trường THPTvà một sốtrung tâm GDTX trọng điể
m (đạ
t 96.5%).
- Đào tạ
o tin học cho giáo viên tin học cốt cán trường phổthông theo các chủ
đềchuyên sâu đểnâng cao trình độứng dụ
ng CNTT và tiế
p cậ
n với công nghệ4.0
- Đối với học sinh có học tin học: 100% học sinh tiể
u học biế
t: soạ
n thả
o vă
n
bả
n, sửdụ
ng phầ
n mề
m đồhoạ
, truy cậ
p Internet; 100% học sinh THCS nắ
m vững
kiế
n thức máy tính, soạ
n thả
o vă
n bả
n, khai thác Internet. Các hoạ
t động câu lạ
c bộ
Tin học, hội thi Tin học trẻđược phát triể
n mạ
nh ởcác đị
a bàn huyệ
n, thị
, thành
nhấ
t là đị
a bàn thành phốSa Đéc, 3 nă
m liề
n đề
u có học sinh tham gia Hội thi Tin
học trẻđạ
t giả
i cấ
p Quốc gia.
III. KIẾN NGHỊ
, ĐỀXUẤT
- Tiế
p tụ
c đầ
u tưthiế
t bịCNTT cho các trường tiể
u học và tổchức dạ
y môn
Tin học, đáp ứng được tiêu chí cơsởvậ
t chấ
t thiế
t bịtrong lộtrình xây dựng hệ
thống trường phổthông đạ
t chuẩ
n quốc gia và đạ
t tiêu chí vềchỉsốsẵ
n sàng cho
phát triể
n và ứng dụ
ng CNTT-truyề
n thông (ICT).
- UBND Tỉ
nh tạ
o điề
u kiệ
n thuậ
n lợi đểhỗtrợtrang bịbổsung và thay thế
các phòng máy tính thực hành ởtrường THPT hầ
u hế
t đã sửdụ
ng từnă
m 2006../.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- UBND Tỉ
nh (b/c);
- Phòng GDĐT, trường THPT,
TT GDTX (th/h);
- Lưu: VT, CNTTTBTV, VH, 4b.
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