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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:           /KH-SGDĐT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Đăk Nông, ngày     

KẾ HOẠCH 

Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-BGDĐT ngày 20/3/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về Kế hoạch Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2020, Sở Giáo 

dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch Truyền thông về giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk 

Nông năm 2020, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động của ngành giáo dục và 

đào tạo trong thực hiện nhiệm vụ; phát huy vai trò phản biện và phối hợp của xã 

hội trong công tác truyền thông; phát huy nhân tố điển hình, gương người tốt - việc 

tốt; giải pháp sáng tạo trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo; tạo sự hiểu biết, đồng thuận và đánh giá đúng những đổi mới và thành quả của 

ngành giáo dục; huy động sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành chăm lo 

phát triển giáo dục và đào tạo địa phương. 

- Chủ động thông tin, giải thích kịp thời về các hoạt động, chỉ đạo điều hành, 

chủ trương, chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo tới cán bộ, công chức, 

viên chức, giáo viên, học sinh và toàn xã hội; kịp thời ngăn chặn, giải quyết, xử lý 

và công khai kết quả xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục và đào tạo gây bức xúc trong dư luận. 

- Dự báo đúng, xử lý kịp thời và ngăn chặn hiệu quả các sự cố truyền thông 

trong giáo dục và đào tạo. 

2. Yêu cầu 

a) Công tác truyền thông có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, phản ứng 

nhanh, chính xác và hiệu quả. 

b) Nội dung truyền thông tập trung vào: 

- Những chỉ đạo, điều hành của Bộ, của Sở đối với các cấp học và trình độ 

đào tạo; các chủ trương, chính sách mới nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. 

- Kết quả triển khai, thực hiện các hoạt động giáo dục và đào tạo tại địa 

phương và cơ sở giáo dục. 

- Giới thiệu các nhân tố điển hình, các hoạt động đổi mới, sáng tạo, các tấm 

gương người tốt, việc tốt của địa phương và các cơ sở giáo dục. 
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- Nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề “nóng” về giáo dục và đào tạo mà báo 

chí truyền thông phản ánh; thông tin nhanh chóng cho xã hội biết về kết quả xử lý 

của ngành.  

c) Tổ chức truyền thông phải chủ động, thường xuyên, kịp thời, hiệu quả và 

có tiếp thu phản biện xã hội. 

d) Công tác truyền thông phải bám sát chủ trương, định hướng, mục tiêu 

nhiệm vụ chủ yếu theo năm học, đảm bảo tính chủ động, kịp thời, có trọng tâm, 

trọng điểm với nội dung, hình thức phù hợp và có tính khả thi. 

e) Tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các địa phương, các cơ sở 

giáo dục và đào tạo với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình ở 

trung ương và địa phương. 

f) Tăng cường hoạt động và nâng cao chất lượng công tác truyền thông về 

giáo dục và đào tạo; nâng cao hiệu quả truyền thông trên Trang thông tin điện tử 

của Sở, các Trang thông tin điện tử của các Phòng GDĐT và các cơ sở giáo dục. 

g) Đảm bảo thực hiện theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo 

chí theo quy định.  

II. TRỌNG TÂM TRUYỀN THÔNG 

1. Nhiệm vụ chính 

1.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương 

trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; triển khai chương trình, sách giáo 

khoa giáo dục phổ thông, tập trung đối với lớp 1 

- Truyền thông làm rõ những kết quả đã làm được sau 5 năm thực hiện Nghị 

quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ 

thông; mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo gắn với quá trình triển khai bắt đầu từ 

năm học 2020-2021 đối với lớp 1. 

- Truyền thông các văn bản hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; quá trình lựa chọn sách giáo 

khoa lớp 1 tại các cơ sở giáo dục, trong đó đề cao vai trò của đội ngũ giáo viên, 

tính công khai, minh bạch, dân chủ trong lựa chọn sách. 

- Truyền thông triển khai tập huấn, bồi dưỡng giáo viên; đảm bảo đủ số 

lượng, chất lượng giáo viên. 

Truyền thông quá trình chuẩn bị sách giáo khoa các lớp 2, 6 và các lớp tiếp 

theo theo tinh thần Nghị quyết 88 của Quốc hội. 

- Truyền thông chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đảm bảo đủ số 

lớp học 2 buổi/ngày đối với lóp 1. 

1.2. Triển khai Luật Giáo dục 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Giáo dục đại học 
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- Truyền thông quá trình tổ chức quán triệt nội dung của Luật; giải thích, làm 

rõ nội dung các văn bản triển khai Luật. 

- Truyền thông các hoạt động cụ thể triển khai Luật tại địa phương, cơ sở 

giáo dục. 

- Truyền thông tác động, hiệu quả của Luật khi đi vào cuộc sống. 

1.3. Tổ chức kỳ thi THPT năm 2020 và công tác tuyển sinh năm học 

2020-2021 

- Truyền thông công tác chuẩn bị kỳ thi THPT 2020: Hệ thống văn bản, 

hướng dẫn, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kỳ thi THPT, công tác chuẩn 

bị tại các địa phương, cơ sở giáo dục. 

- Truyền thông công tác tổ chức kỳ thi THPT 2020: Hoạt động của các Ban 

Chỉ đạo từ Bộ đến địa phương; hoạt động phối họp của các cấp, các ngành trong 

quá trình tổ chức kỳ thi; hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác coi thi, chấm thi; 

hoạt động phối hợp trong công tác coi thi, chấm thi. 

- Truyền thông kết quả kỳ thi THPT 2020: Công bố điểm thi; phân tích phổ 

điểm. 

- Truyền thông công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020: Các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối họp xét tuyển ĐH, CĐ sư phạm hệ chính quy năm 

2020, chỉ đạo công tác tuyển sinh 2020. 

- Truyền thông về công bố chính thức phương án thi THPT, tuyển sinh ĐH, 

CĐ năm 2020. 

- Truyền thông công tác chỉ đạo, tổ chức kỳ thi tuyển sinh THPT chuyên 

Nguyễn Chí Thanh và trường THPT DTNT N'Trang Lơng và công tác tuyển sinh 

các lớp đầu cấp năm học 2020-2021.  

1.4. Quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp; nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực 

- Truyền thông việc thực hiện các Đề án theo Kế hoạch số 386/KH-UBND 

ngày 24/7/2018 về Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 

của Chính phủ và Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 22/5/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

- Truyền thông triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam giai đoạn 2020-

2025. 

Truyền thông triển khai Đề án của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ học sinh, 

sinh viên khởi nghiệp. 

1.5. Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VII năm 2020; 

giới thiệu những tấm gương người tốt, việc tốt trong ngành Giáo dục; đẩy 

mạnh giáo dục, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên 
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- Truyền thông các hoạt động chuấn bị, công tác tố chức, sức lan tỏa của Đại 

hội thi đua yêu nước toàn ngành Giáo dục lần thứ VII năm 2020. 

- Truyền thông những tấm gương người thầy tiêu biểu của quá trình đối mới 

căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đặc biệt là gắn với triển khai chương 

trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. 

- Tấm gương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong quá trình học tập, nghiên 

cứu khoa học, khởi nghiệp. 

- Truyền thông công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học 

sinh, sinh viên; tư vấn tâm lý học đường, công tác xã hội trong trường học. 

- Truyền thông công tác xây dựng và bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, 

lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường; phòng chống xâm hại trẻ 

em, tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học. 

2. Các nhiệm vụ truyền thông khác 

Bên cạnh một số nhiệm vụ chính, truyền thông cần chủ động phát hiện vấn 

đề, bám sát và thực hiện một số nhiệm vụ như sau:  

- Truyền thông định hướng dư luận, phản bác lại những quan điểm sai trái, 

những thông tin không đúng về ngành, lĩnh vực.  

 - Truyền thông theo sự kiện, hoạt động thường xuyên của Bộ, Tỉnh và Sở 

GDĐT.  

- Truyền thông theo sự kiện, hoạt động đột xuất của Bộ, Tỉnh và Sở GDĐT.  

- Truyền thông theo các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị và Kế hoạch năm 

học. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

- Là bộ phận thường trực có trách nhiệm đôn đốc, đề xuất với lãnh đạo Sở để 

thực hiện Kế hoạch này; làm đầu mối phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo, 

đài, các phòng thuộc Sở, các Phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc trong việc tồ 

chức thực hiện truyền thông.  

- Giúp lãnh đạo Sở theo dõi, điểm tin dư luận báo chí, dự báo các vấn đề dư 

luận xã hội quan tâm; chủ trì, phối hợp với phòng thuộc Sở, đơn vị có liên quan 

tham mưu lãnh đạo Sở xử lý thông tin, báo cáo cơ quan có thấm quyền; điều hành 

Trang thông tin điện tử Sở và tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền trên Trang 

thông tin điện tử của Sở. 

- Tăng cường kết nối công tác truyền thông của các đơn vị với Sở, với Trung 

tâm Truyền thông Bộ để nắm bắt thông tin kịp thời, tổ chức viết bài, thực hiện clip, 

đăng tin,... nhằm định hướng dư luận, phản hồi những thông tin báo chí, dư luận xã 

hội quan tâm.  

2. Các phòng thuộc Sở 
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- Các phòng thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách 

nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Sở các nội dung tồ chức thực hiện hoạt động truyền 

thông về giáo dục và đào tạo theo nội dung của Kế hoạch này. 

- Phối hợp thực hiện có hiệu quả việc đăng tin, bài trên Trang thông tin điện 

tử của Sở và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho Bộ phận phụ trách 

truyền thông (Văn phòng Sở) các nội dung khi có yêu cầu. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ thực 

hiện lồng ghép các nội dung tuyên truyền có liên quan để nâng cao nhận thức và 

hành động của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh trong toàn ngành, lấy ý kiến 

phản biện, điều chỉnh phù hợp và tạo sự đồng thuận trong xã hội. 

3. Các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc 

Căn cứ vào Kế hoạch này của Sở GDĐT, xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện phù hợp tình hình của địa phương, đơn vị mình. Tổ chức củng cố, tăng cường 

hoạt động Trang thông tin điện tử của đơn vị để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 

truyền thông.  

Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 20/6/2020 và báo cáo cáo năm gửi trước 

ngày 20/12/2020 về Sở GDĐT để tổng hợp, báo cáo Bộ GDĐT.  

Trên đây là Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2020 của Sở 

GDĐT Đắk Nông, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các địa phương, đơn vị gửi báo cáo 

về Sở GDĐT (qua Văn phòng Sở) để kịp thời xin ý kiến chỉ đạo giải quyết./. 

 
Nơi nhận:                                                                      

- Bộ GDĐT (để b/c); 

- Ban Tuyên giáo TU (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở (để c/đạo); 

- Các phòng thuộc Sở (để t/hiện); 

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố (để t/hiện); 

- Các đơn vị trực thuộc (để t/hiện); 

- Website Sở.  

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 
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