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Số: 87/2021/CV-IIG.HCM
V/v: Đề xuất triển khai đào tạo Tin
học theo chuẩn Quốc tế Hoa Kỳ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 22 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: - Trưởng phòng Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Quận 7
- Hiệu Trưởng Trường TH và THCS Quận 7
Căn cứ Quyết định số 762/QĐ-UBND, ngày 08/03/2021 của Uỷ ban nhân dân Thành
Phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin
học cho học sinh phổ thông theo định hướng chuẩn Quốc tế giai đoạn 2021 - 2030”;
Thực hiện Kế hoạch số 1274/KH-SGDĐT, ngày 04/05/2021 của Sở Giáo dục và Đào
tạo TP.HCM về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, kiên thức, kỹ năng ứng dụng
Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn Quốc tế, giai
đoạn 2021 - 2030”;
Căn cứ Công văn số 2402/SGDĐT-KHTC, ngày 06/09/2021 của Ủy ban nhân dân
Thành Phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện giãn thu và hỗ trợ
học phí năm học 2021-2022 cho các Cơ sở Giáo dục và địa bàn trên Thành Phố Hồ Chí Minh.
IIG Việt Nam là đại diện của tập đoàn Certiport - Hoa Kỳ tại Việt Nam, Lào,
Campuchia, Myanmar và là đơn vị duy nhất cung cấp bài thi Tin học Quốc tế có giá trị trên
toàn cầu gồm IC3 Spark dành cho học sinh khối Tiểu học và IC3 dành cho học sinh khối
THCS.
Với nhiều năm kinh nghiệm triển khai, IIG Việt Nam mong muốn được phối hợp cùng
Quý Phòng để đưa ra một giải pháp toàn diện trong việc triển khai đào tạo Tin học đạt chuẩn
Quốc tế nhằm từng bước nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng CNTT theo chuẩn Quốc gia,
chuẩn Quốc tế cho học sinh của Quận và hoàn thành kế hoạch theo đề án, chủ trương của
ngành trong năm học 2021 – 2022.
Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, rất nhiều gia đình
đang bị ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, chính vì vậy, IIG Việt Nam và Viettel mong muốn
được sẻ chia những khó khăn chung với Phòng Giáo Dục, Nhà Trường, Phụ Huynh, Học Sinh,
cụ thể là miễn phí tài khoản và học liệu trực tuyến trong học kì 1 cho các em học sinh trên
địa bàn Quận 7. Học kỳ 2 Nhà Trường triển khai đến Phụ Huynh theo số lượng thực tế học sinh
đăng ký tham gia.
Rất mong nhận được thông tin phản hồi của Quý Phòng về chính sách nêu trên.
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với cán bộ IIG Việt Nam – Ông Nguyễn Trung
Công qua email: hcm.ptkd6@iigvietnam.edu.vn hoặc số di động: 0907.721.423
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