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THEO CHUẨN QUỐC TẾ NĂM HỌC 2021 – 2022  

 

Kính gửi: Quý Cha Mẹ học sinh khối 10 và khối 11: 

- Căn cứ quyết định 762/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2021 về phê duyệt Đề án “Nâng 

cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh trung học phổ thông 

Thành phố Hồ chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế giai đoạn 2021 – 2030” 

- Căn cứ Kế hoạch số 1274/KH-SGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, kiến 

thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo 

định hướng chuần Quốc tế giai đoạn 2021-2030”. 

- Căn cứ công văn số 1807/SGDĐT-GDTrH ngày 21 tháng 6 năm 2021 về hướng dẫn triển 

khai dạy học Tin học cấp trung học theo chuẩn quốc tế năm học 2021-2022. 

- Căn cứ công văn số 2039/SGDĐT-GDTrH ngày 13 tháng 7 năm 2021 về bồi dưỡng giáo 

viên Tin học thực hiện đề án Tin học theo chuẩn quốc tế (theo quyết định số 762/GĐ-

UBND). 

     Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng Kế hoạch dạy học Tin học theo chuẩn quốc tế  

năm học 2021 - 2022 như sau: 

- Nâng cao chất lượng dạy và học Tin học trong trường THPT Lê Quý Đôn theo định 

hướng chuẩn quốc tế, góp phần hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực chung và 

các năng lực đặc thù của học sinh, giúp các em trở thành những công dân toàn cầu, 

sẵn sàng gia nhập vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khai thác tốt kho tàng 

tri thức khổng lồ, cập nhật không ngừng của nhân loại. 

- Triển khai dạy học tích hợp chương trình Tin học MOS và chương trình Tin học 

Bộ GD&ĐT cho học sinh khối 10 và khối 11.  
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TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

 

 

  



- Phấn đấu 90% học sinh được học chương trình tin học MOS, 40% thi đạt chứng chỉ Tin 

học MOS. 

- Về đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên Tin học được chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu dạy 

chương trình Tin học quốc tế MOS. 

- Về cơ sở vật chất: Phòng vi tính đủ về số lượng máy và đảm bảo chất lượng, cấu hình 

máy có thể hoạt động đáp ứng đủ điều kiện giảng dạy chương trình Tin học MOS. 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC DỰ KIẾN NĂM HỌC 2021-2022 

Khối 
Số 

lớp 
Số tiết cả năm Chứng chỉ MOS 

Thời gian thi chứng chỉ 

MOS 

10 15 

105 tiết trong đó: 

• 70 tiết Tin học chính khóa 

• 35 tiết tăng cường 

 

Powerpoint 2016 
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11 15 

105 tiết trong đó: 

• 53 tiết Tin học chính khóa 

• 52 tiết tăng cường 

Excel 2016 và Word 

2016 
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KINH PHÍ 

STT NỘI DUNG CHI PHÍ GHI CHÚ 

1 Tiết tăng cường của lớp 10 và 11 Thỏa thuận với phụ huynh học sinh  

2 Tài khoản K12Online 140,000 đồng / năm  

3 Học liệu trực tuyến trên K12Online.vn 500,000 đồng / năm  

4 Lệ phí ôn thi (dự kiến) 
Lớp 10: 14 tiết (28.000VNĐ/tiết) 

Lớp 11: 20 tiết (28.000VNĐ/tiết) 

IIG phụ trách 

5 Lệ phí thi (dự kiến) 650.000 VNĐ IIG tổ chức 

            

HIỆU TRƯỞNG 


