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KẾ HOẠCH 

Tập huấn giáo viên trung học chuyển đổi ngôn ngữ lập trình môn Tin học  
  

Thực hiện Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học 

phổ thông; Công văn số 2790/SGDĐT-GDTrH ngày 15/9/2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình môn Tin học lớp 8 và lớp 11 từ năm 

học 2020-2021; 

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tập huấn giáo viên trung học chuyển 

đổi ngôn ngữ lập trình bậc cao môn Tin học lớp 8 và lớp 11 như sau:  

1. Mục đích, yêu cầu 

- Mục đích: Đảm bảo từ năm học 2021-2022 các trường trung học trên địa bàn 

tỉnh chỉ sử dụng một trong các ngôn ngữ lập trình bậc cao Python, C, C++ để dạy học, 

minh họa thuật toán trong chương trình môn Tin học lớp 8, lớp 11 và viết chương 

trình giải các bài toán trong các kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12, Olympic 19/5, thi 

giáo viên dạy giỏi cấp trung học,..  

- Yêu cầu: Giáo viên tham gia tập huấn chấp hành nghiêm các nội quy của lớp 

tập huấn; tham gia đầy đủ các buổi tập huấn và nộp sản phẩm thu hoạch sau khi kết 

thúc đợt tập huấn. 

2. Thành phần, số lượng 

- Thành phần: Giáo viên đang giảng dạy môn Tin học tại các trường trung học cơ 

sở, trung học phổ thông; 

- Số lượng: Khoảng 300 người (142 trường, mỗi trường từ 2 đến 3 giáo viên). 

Chia thành 6 lớp, mỗi lớp 50 người. 

3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 05 ngày/lớp, dự kiến tổ chức tập huấn trong tháng 8 năm 2021 (thời 

gian cụ thể Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo sau). 

- Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước. 

4. Kinh phí 

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chi trả kinh phí cho giảng viên, trợ 

giảng, tài liệu và cơ sở vật chất bảo đảm cho lớp tập huấn từ nguồn kinh phí hoạt động 

ngành đã được giao năm 2021. 

Các đơn vị, trường học chịu trách nhiệm chi trả tiền đi lại, ăn, ở, phụ cấp công 

tác phí cho giáo viên tham dự tập huấn theo chế độ tài chính quy định hiện hành. 

 



 

 

5. Tổ chức thực hiện 

- Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Văn 

phòng xây dựng dự toán kính phí; tham mưu lãnh đạo Sở thành lập Ban Tổ chức, 

giảng viên, trợ giảng; biên soạn, thẩm định tài liệu và các điều kiện khác bảo đảm cho 

lớp tập huấn. 

- Các đơn vị, trường học lập danh sách giáo viên tham dự tập huấn (theo mẫu) 

gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ Email: nvthanh@binhphuoc.edu.vn trước 

ngày 30/5/2021. 

Trên đây là Kế hoạch tập huấn giáo viên trung học chuyển đổi ngôn ngữ lập 

trình bậc cao môn Tin học lớp 8 và lớp 11, đề nghị các đơn vị, trường học thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                         

- Các phòng GD&ĐT; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH.                                    

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(Mẫu) 

 
(ĐƠN VỊ) 
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DANH SÁCH 

Giáo viên tham gia tập huấn giáo viên trung học  

chuyển đổi ngôn ngữ lập trình môn Tin học  
(Kèm theo Công văn số         /SGDĐT-GDTrH ngày       /5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước) 

 

STT Họ và tên Giới tính Năm sinh Trình độ CM Chức vụ 
Đơn vị (Đối với GV công tác tại trường 

trực thuộc phòng GD&ĐT 

1 Nguyễn Văn A Nam 1985 ĐHSP Tin Giáo viên THCS Tân Phú, Đồng Xoài 

2 Bùi Thị B Nữ 1987 ĐH Toán - Tin Giáo viên THCS Tân Xuân, Đồng Xoài 

3 ------------ ------ ------- ---------- ----------- ----------------- 
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