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Hà Nam, ngày 27 tháng 3 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2020 

 

Căn cứ Kế hoạch số 180/KH-SGDĐT ngày 20/3/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2020, Sở Giáo dục và Đào 

tạo Hà Nam xây dựng kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2020. 

Cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) 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 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tới học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, 

người dân trên địa bàn tỉnh; Truyền thông các kết quả nổi bật về giáo dục, các 

tấm gương người tốt, việc tốt trong ngành, tạo sự hiểu biết, đồng thuận và đánh 

giá đúng về những đổi mới và thành quả của ngành. 

b) Dự báo, xử lý và ngăn chặn hiệu quả các sự cố truyền thông. 

2. Yêu cầu 

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

ứng nhanh và hiệu quả. 

b) Nội dung truyền thông tập trung vào: 

- Những chỉ đạo, điều hành của Bộ, Sở đối với các cấp học; 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 trong toàn ngành. 

- Nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề về giáo dục và đào tạo mà báo chí, 

truyền thông phản ánh; thông tin rộng rãi kết quả xử lý cho báo chí, truyền 

thông. 

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

quả, có tiếp thu phản biện xã hội. 

d) Tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị chuyên môn 

thuộc Sở, các cơ sở giáo dục với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, 

truyền hình trong và ngoài tỉnh. 
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đ) Đảm bảo thực hiện theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho 

báo chí của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam theo Quyết định số 29/2019/QĐ-

UBND ngày 30/8/2019 ban hành Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho 

báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

II. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG 

1. Nhiệm vụ chính 

1.1. Sơ kết 5 năm 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; 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, lớp 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 lớp 1. 

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

điều của Luật Giáo dục đại học 

- Truyền thông quá trình xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và 

ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật triển khai 2 Luật. 

- 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 quốc gia năm 2020; hoàn thiện và công bố 

chính thức phương án thi, tuyển sinh sau năm 2020 

- Truyền thông công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia 2020: Hệ thống 

văn bản, hướng dẫn, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kỳ thi THPT quốc 

gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020; công tác chuẩn bị tại các địa 

phương, cơ sở giáo dục; công tác chuẩn bị phối hợp của các trường đại học. 

- Truyền thông công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2020: Hoạt động 
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của các Ban Chỉ đạo từ Bộ đến địa phương; hoạt động phối hợp 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 của các trường đại học trong công tác coi thi, 

chấm thi. 

- Truyền thông kết quả kỳ thi THPT quốc gia 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 hợp xét tuyển ĐH, CĐ sư phạm hệ chính quy năm 

2020, chỉ đạo công tác tuyển sinh 2020. 

- Truyền thông quá trình hoàn thiện và công bố chính thức phương án 

thi, tuyển sinh sau năm 2020. 

1.4. Quy hoạch, sắp xếp hệ thống giáo dục đại học; nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực 

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

2020-2025. 

- Truyền thông Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạm, thành lập 

một số trường sư phạm trọng điểm; Đề án sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các 

cơ sở giáo dục đại học và Đề án rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Bộ. 

- Truyền thông các đề tài nghiên cứu cấp quốc gia đang triến khai về quy 

hoạch, sắp xếp hệ thống giáo dục đại học. 

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

sinh, sinh viên khởi nghiệp. 

- Truyền thông các nhóm nghiên cứu mạnh trong các cơ sở giáo dục đại 

học; cơ chế chính sách thu hút đầu tư phát triển các chương trình đào tạo tiên 

tiến, một số phòng thí nghiệm, chương trình nghiên cứu để phát triển một số đại 

học/trường đại học trọng điểm. 

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 

- 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. 
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- 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. 

1.6. Hội khỏe Phù đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020; nâng cao 

hiệu quả, chất lượng giáo dục thể chất trong trường học; đảm bảo sức khỏe, 

an toàn cho giáo viên và học sinh 

- Truyền thông các hoạt động chỉ đạo và công tác chuẩn bị của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; của tỉnh Nam Định (đơn vị đăng cai tổ chức) và Sở Giáo dục và 

Đào tạo để tiến tới Hội khỏe phù đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020. 

- Truyền thông những điểm mới đối với nhân sự và hình thức tổ chức 

Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ X năm 2020. 

- Truyền thông định vị môn học Giáo dục thể chất đúng với vị trí, vai trò 

trong Chương trình giáo dục phổ thông mới và thay đổi quan điểm của xã hội 

hiện nay đối với môn học Giáo dục thể chất. 

- Truyền thông những mô hình trường học có phong trào thế dục thế thao 

hiệu quả, thu hút nhiều học sinh tham gia. 

- Xây dựng và phổ biến rộng rãi các video clip, tài liệu hướng dẫn các 

môn thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bơi, các môn võ dân tộc trong các cơ 

sở giáo dục. 

- Truyền thông công tác vệ sinh, phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh 

dịch bệnh trong trường học; đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, giáo viên. 

2. Các nhiệm vụ truyền thông khác 

Bên cạnh một số nhiệm vụ chính, truyền thông cần nhạy bén, chủ động 

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

- Truyền thông đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi chính đáng và cấp bách của dư 

luận. 

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

trái, những thông tin không đúng về Ngành. 

- Truyền thông theo sự kiện, hoạt động thường xuyên, hoạt động đột 

xuất của Bộ, của Ngành. 

- Truyền thông theo các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị năm học. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

a) Thường trực giúp lãnh đạo Sở điều phối, đôn đốc việc thực hiện từng 

nội dung của kế hoạch này một cách hiệu quả. 

b) Là đơn vị đầu mối, liên hệ với các cơ quan truyền thông báo chí, các 

cơ sở giáo dục, các tổ chức xã hội trong việc tổ chức thực hiện tuyên truyền. 
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c) Chủ động theo dõi, điểm tin dư luận báo chí, dự báo các vấn đề dư 

luận xã hội quan tâm, từ đó đề xuất điều chỉnh kế hoạch tuyên truyền phù hợp và 

đôn đốc các đơn vị tư vấn, phối hợp xử lý thông tin, tổng hợp báo cáo Giám đốc 

Sở kết quả thực hiện. 

Phối hợp với phòng Chính trị, tư tưởng xây dựng, tổ chức tuyên truyền 

trên trang thông tin điện tử thuộc cổng Thông tin điện tử của Sở GDĐT, của 

Tỉnh và của Bộ GDĐT. 

d) Thực hiện các công tác truyền thông, xây dựng mạng lưới cộng tác 

viên tại các cơ sở giáo dục để nắm bắt thông tin kịp thời tổ chức viết tin bài, 

phóng sự, tọa đàm.... nhằm định hướng dư luận; phản hồi những thông tin báo 

chí phản ánh sai lệch về hoạt động của ngành. 

đ) Hằng tháng định kỳ tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan thuộc Sở 

để đánh giá công tác tháng trước và triển khai công tác tháng sau do Lãnh đạo Sở 

chủ trì. 

e) Đề nghị tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức hiểu biết về giáo dục cho 

đội ngũ cán bộ theo dõi giáo dục; tập huấn nghiệp vụ truyền thông cho đội ngũ 

làm công tác này thuộc các đơn vị cơ sở. 

g) Dự trù kinh phí và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền theo kế 

hoạch. 

- Dự trù kinh phí theo nguồn kinh phí tuyên truyền được Sở cấp hằng 

năm. 

- Phối hợp với các đơn vị, dự án, đề án dự toán kinh phí theo nguồn kinh phí 

của các đơn vị, đề án, dự án để hỗ trợ việc thực hiện công tác truyền thông theo kế 

hoạch. 

2. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, phòng giáo dục và đào tạo 

huyện, thị xã, thành phố 

a) Căn cứ vào nội dung trọng tâm truyền thông của Kế hoạch, Thủ 

trưởng các đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch truyền thông, 

hình thành các chủ đề và triển khai tổ chức thực hiện linh hoạt, gắn kết, tích hợp 

trong từng đợt tuyên truyên truyền dài hạn, ngắn hạn phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ của đơn vị. 

b) Chủ động phối hợp với Văn phòng Sở cung cấp thông tin, đề xuất, tổ 

chức tuyên truyền theo từng thời điểm và thực hiện các bài viết; chủ động tự xây 

dựng một hệ thống câu hỏi, vấn đề để phối hợp cùng Văn phòng Sở “đặt bài, 

phóng sự” các phóng viên báo chí, các nhà khoa học nghiên cứu về giáo dục. 

c) Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện các đợt tuyên truyền, phản ánh 

hoạt động giáo dục ở các địa phương, trả lời phỏng vấn, chuẩn bị các nội dung 

cung cấp thông tin tại cuộc họp Giao ban Lãnh đạo Sở, các cơ quan báo chí do 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, đài, báo tổ chức. 

d) Các đơn vị chủ động để phối hợp cùng Văn phòng Sở thực hiện hiệu 
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quả công tác truyền thông các lĩnh vực do đơn vị mình quản lý. 

đ) Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Sở trao đổi thống nhất thông tin, 

định hướng tuyên truyền đạt hiệu quả. Hằng tháng, chủ động viết bài cung cấp 

thông tin những hoạt động tiêu biểu về giáo dục, kết quả thực hiện các chủ 

trương, định hướng, chính sách, tuyên truyền về các nhân tố điển hình tại địa 

phương gửi về Văn phòng Sở, phòng Chính trị, tư tưởng để tổ chức tuyên 

truyền, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở, của Tỉnh, của Bộ (Phòng 

GDĐT huyện, thành phố mỗi tháng ít nhất 2 bài; Trường THPT, TTGDTX mỗi 

tháng ít nhất 1 bài) theo địa chỉ email: tvthao.hanam@moet.edu.vn và 

phongcntt.sohanam@moet.edu.vn./. 

Nơi nhận: 
- Bộ GDĐT (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở (để c/đ); 

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc (để t/h); 

- Các Phòng GDĐT (để t/h); 

- Các TTGDNN-GDTX (để t/h); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Long 
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