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KẾ HOẠCH 

Đào tạo đại học chuyên ngành Tin học cho giáo viên tiểu học,                             

trung học cơ sở thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông 2018         

giai đoạn 2021 - 2025 

 

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019;  

Căn cứ Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy 

định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm 

non, tiểu học, trung học cơ sở;  

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT); 

Trên cơ sở điều kiện và tình hình thực tế của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn ban hành Kế hoạch đào tạo đại học chuyên ngành Tin học cho giáo 

viên tiểu học, trung học cơ sở thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông 

2018, giai đoạn 2020 -2025, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đào tạo đại học và văn bằng 2 trình độ đại học chuyên ngành Tin học đối 

với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở nhằm đáp ứng được đầy đủ các điều kiện 

theo quy định về đội ngũ giáo viên Tin học từ năm học 2022 - 2023, chuẩn bị tốt 

cho công tác phát triển đội ngũ nhà giáo phục vụ nhu cầu thực tế của các cơ sở 

giáo dục trong việc thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT 2018. 

- Giải quyết việc không tăng biên chế mà vẫn đủ giáo viên theo cơ cấu môn 

học (01 giáo viên có thể được bố trí giảng dạy ít nhất 02 môn trở lên); đảm bảo 

thực hiện tinh giản biên chế và giải quyết số lượng giáo viên thuộc đối tượng 

chưa dạy đủ định mức giờ dạy hiện nay; tháo gỡ khó khăn trong công tác tuyển 

dụng, hợp đồng giáo viên môn Tin học do thiếu nguồn tuyển/hợp đồng. 

2. Yêu cầu 

- Hoạt động đào tạo phải được quản lý chặt chẽ, đúng phân công, phân cấp 

và theo quy định của pháp luật. 

- Việc quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo phải tuân thủ đúng quy định pháp 

luật. 

- Đảm bảo từ năm học 2022 - 2023, các trường tiểu học, trung học cơ sở đủ 

giáo viên giảng dạy môn Tin học theo chương trình GDPT 2018.  
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II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG 

1. Đối tượng: giáo viên tiểu học, trung học cơ sở đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

theo quy định mà chưa dạy đủ định mức giờ dạy, có độ tuổi từ 40 tuổi trở xuống. 

2. Số lượng đào tạo và lộ trình thực hiện: dự kiến đào tạo tổng số 157 giáo 

viên (76 giáo viên tiểu học và 81 giáo viên trung học cơ sở); trình độ đào tạo 

hiện nay của 157 giáo viên dự kiến cử đi đào tạo: 101 đại học, 50 cao đẳng, 06 

trung cấp. Trong đó, năm 2021 mở 01 lớp/50 giáo viên, số còn lại thực hiện 

trong những năm tiếp theo. 

3. Hình thức đào tạo: vừa làm vừa học. 

4. Thời gian đào tạo: từ năm 2021.  

5. Phương thức trong đào tạo: đặt hàng. 

6. Địa điểm đặt lớp: Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn (số 6, đường Đèo 

Giang, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). 

III. KINH PHÍ ĐÀO TẠO 

1. Nguồn kinh phí đảm bảo: chi học phí từ nguồn ngân sách nhà nước; 

các khoản chi phí khác (chi phí đi lại, tài liệu,...) từ nguồn chi thường xuyên của 

đơn vị sự nghiệp công lập có giáo viên đi học và đóng góp của giáo viên được 

cử đi học. 

2. Tổng nhu cầu học phí đào tạo  

Dự kiến tổng nhu cầu học phí đào tạo cho 157 người là 7.012 triệu đồng 

(Bảy tỉ không trăm mười hai triệu đồng), chi trong giai đoạn từ năm 2021 - 

2023. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện rà soát, 

thống kê nhu cầu tham gia đào tạo; xác định lộ trình và tổ chức đào tạo theo 

hướng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người học và phù hợp với tình hình 

thực tế của các cơ sở giáo dục. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan quản lý, kiểm tra việc triển 

khai thực hiện Kế hoạch.  

- Chỉ đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn lựa chọn, phối hợp với 

trường đại học tổ chức lớp liên kết đào tạo chuyên ngành Tin học trình độ đại 

học hệ vừa làm vừa học (ngoài giờ hành chính) cho giáo viên bảo đảm số lượng 

và trình độ phù hợp với nhu cầu đào tạo. 

 2. Sở Nội vụ 

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở ngành liên quan quản lý, kiểm 

tra, giám sát, tổ chức đánh giá công tác đào tạo giáo viên bảo đảm chất lượng, 

hiệu quả. 
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3. Sở Tài chính 

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí kinh phí để triển khai 

thực hiện kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy 

định của pháp luật. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn trực thuộc rà soát, cử giáo viên tham gia 

đào tạo. 

- Xây dựng phương án bố trí giáo viên sau khi đào tạo. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố 

phối hợp triển khai hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có 

vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua 

Sở Giáo dục và Đào tạo) để xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GDĐT, NV, TC; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- PCVP UBND tỉnh, các phòng: 

  KGVX, THNC, KT, TT THCB; 

- Lưu: VT, KGVX (NTH). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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