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                            Bài và ảnh: Cô Phạm Thị Huyền – Trưởng Ban chuyên môn 
Tập huấn CNTT là một trong những hoạt động thường niên đầu năm học mới của 

Ban chuyên môn, với đặc thù là trường ngoài công lập, nhân sự sẽ được tuyển chọn hằng 

năm. Thêm vào đó là sự thay đổi mạnh mẽ và tầm quan trọng của việc chuyển đổi số nên 

việc tập huấn chia sẻ với các thầy cô làm công tác giảng dạy và các thầy cô làm công tác 

giáo viên chủ nhiệm lớp là hết sức cần thiết. 

Chiều thứ 5, ngày 13 tháng 10 năm 2022, thầy giáo Nguyễn Văn Ninh – phụ trách 

công nghệ thông tin của nhà trường, đại diện cho Ban chuyên môn  đã tổ chức tập huấn 

cho toàn thể các thầy cô giáo của các tổ chuyên môn với nội dung gửi, ký duyệt kế hoạch 

bài dạy điện tử và quản lý hồ sơ học sinh, điểm trên hệ thống httt: hungyen.edu.vn. Việc 

làm này nhằm hướng tới thực hiện mô hình chuyển đổi số trong nhà trường, tạo thuận lợi 

tối đa cho các nhà quản lý. 

Việc quản lý Kế hoạch bài dạy, hồ sơ giáo viên được chia sẻ rất chi tiết tại buổi tập 

huấn. Qua đó, các thầy cô sẽ dễ dàng thực hiện các thao tác soạn, gửi và kí duyệt hồ sơ, kế 

hoạch bài dạy của mình. 

Một phần trong buổi tập huấn, là phần chia sẻ về việc quản lý hồ sơ học sinh và 

điểm trên hệ thống, giúp các thông tin của học sinh được đồng bộ và chính xác một cách 

tuyệt đối. 

Hi vọng, qua buổi tập huấn sẽ giúp phần nào các thầy cô giảm tải các công việc 

trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, sổ sách của mình. 

Dưới dây là một số hình ảnh của buổi tập huấn.  



 

 



 

 

 



 

 
Thầy Nguyễn Văn Ninh  đang chia sẻ với các thầy cô 

 
Các thầy cô tham gia buổi tập huấn. 


