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HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
Tổ Công nghệ Thông tin 

Phần 1. Tình hình thực hiện kế hoạch HK1 năm học 2020-2021 

1. Những điểm đạt được 

Xây dựng tài liệu học tập, bài giảng và giảng dạy lý thuyết và thực hành tin học ứng dụng 

cơ bản theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Hoàn thành chương trình đào tạo tin học đại cương và ứng dụng cho tất cả sinh viên khóa 

2020 theo đúng kế hoạch HK1 năm học 2020 – 2021. Bao gồm: 

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG SINH VIÊN 

STT Lớp Sỉ số Ghi chú 

1 Y2020 115  

2 RHM2020 48  

Tổng số 163  

 

 

Quản trị, nhập danh sách người dùng khóa mới năm 2020 cho các tài khoản mail, MS 

Teams. Xử lý sự cố, tạo lớp học, phục vụ công tác giảng dạy trực tuyến của Khoa. Nâng cấp số 

lượng tài khoản mail của Khoa từ 2.000 lên 10.000 tài khoản. 

Hỗ trợ các giảng viên và bộ môn khác trong việc sử dụng phần mềm Microsoft Teams và 

phòng thu Studio để giảng dạy trực tuyến 

Xây dựng chương trình đào tạo, chuẩn bị đội ngũ giảng viên nhằm tổ chức các khóa học 

CME để Khoa đưa vào kế hoạch giảng dạy năm 2021 

2. Những tồn tại 

Phòng máy tính đã xuống cấp nên việc giảng dạy cho sinh viên gặp nhiều khó khăn và 

sinh viên không hài lòng khi thực hành. 

Do dịch Covid nên việc giảng dạy thực hành gặp nhiều khó khăn và bất cập. 

THỐNG KÊ THỜI LƯỢNG GIẢNG DẠY 

STT Lớp Số tiết lý thuyết Số tiết thực hành Ghi chú 

1 Y2020 30 150  

2 RHM2020 15 60  

Tổng số 45 210  
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Phần 2. Phương hướng thực hiện kế hoạch đến hết HK1 và cho HK2                                                                                           

1. Thực hiện hoạt động đến hết HK1 

Tổ chức thi kết học môn học cho sinh viên các lớp Y và RHM 2020. 

Tiếp tục hỗ trợ phần mềm MS Teams và phòng thu Studio cho tất cả các giảng viên và 

sinh viên. 

2. Thực hiện hoạt động cho HK2 

Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đào tạo do phòng Đào tạo ban hành. 

Phần 3. Kiến nghị 

Đề xuất nâng cấp phòng thực hành máy tính để sinh viên có điều kiện học tập thực hành 

tốt hơn.  


