
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-SGDĐT                 Hà Nội, ngày      tháng  10 năm 2020  

 

KẾ HOẠCH 

Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2020 - 2021  

 

Căn cứ Thông tư số 37/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) về việc Quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và 

cổng thông tin điện tử tại sở GDĐT, phòng GDĐT và các cơ sở giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Kế hoạch số 180/KH-BGDĐT ngày 20/3/2020 của Bộ GDĐT về việc 

truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2020; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 

10/3/2020 của UBND thành phố Hà Nội về tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2020; Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 

19/10/2020 của UBND thành phố Hà Nội về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020 - 

2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Kế hoạch số 395/KH-SGDĐT ngày 

07/02/2020 của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động 

và Chương trình công tác của UBND Thành phố năm 2020;  

Sở GDĐT ban hành kế hoạch truyền thông về GDĐT năm học 2020 - 2021, 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Thông tin, tuyên truyền kịp thời các hoạt động, chỉ đạo điều hành của 

Ngành tới học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; các kết quả nổi bật về giáo 

dục trong tất cả các lĩnh vực của Ngành từ năm học trước, đặc biệt là năm học 

2020-2021. 

- Góp phần nâng cao chất lượng quản lý của Ngành, chất lượng giáo dục đào 

tạo của các cơ sở giáo dục. Đồng thời, để người dân biết, hiểu, đánh giá, ghi nhận 

những kết quả nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn 

Ngành. 

2. Yêu cầu 

- Truyền thông có trọng tâm, trọng điểm; chủ động, thường xuyên, phản ứng 

nhanh, kịp thời, hiệu quả, có tiếp thu phản biện xã hội. 

- Nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề “nóng” về GDĐT Hà Nội mà báo chí, 

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

- Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Sở GDĐT, phòng GDĐT quận, huyện, thị 

xã, các cơ sở giáo dục với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình 

Trung ương và Hà Nội. 
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- Thực hiện nghiêm Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

của Bộ GDĐT; Quyết định số 22/QĐ-BGDĐT ngày 08/01/2019 của Bộ GDĐT 

và Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND Thành phố về 

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính 

nhà nước thành phố Hà Nội. 

- Các nội dung truyền thông đều có tác dụng tích cực, định hướng cho các 

cơ sở giáo dục và toàn Ngành. 

II. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG 

1. Nội dung truyền thông trọng tâm 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, quy định 

pháp luật về GDĐT; Luật Giáo dục năm 2019. 

- Truyền thông về kết quả đổi mới, nâng cao chất lượng GDĐT các cấp học 

mầm non và phổ thông, giáo dục thường xuyên theo tinh thần Nghị quyết số 29-

NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương 

khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế. 

- Truyền thông về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, tập 

trung đối với lớp 1 và các lớp tiếp theo. 

- Truyền thông về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 

(THPT) năm 2021; Truyền thông kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT; công 

tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022. 

- Truyền thông về công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau 

trung học cơ sở. 

- Truyền thông về công tác sắp xếp đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo 

dục gắn với sắp xếp cơ sở giáo dục; công tác Hội nhập quốc tế trong GDĐT. 

- Truyền thông về công tác giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh; 

công tác bảo đảm an ninh và an toàn trường học, an toàn giao thông, phòng chống 

bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học; công tác y 

tế và giáo dục thể chất trong trường học; Chương trình Sữa học đường cải thiện 

tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu 

học trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

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

gương người tốt việc tốt trong ngành GDĐT Thủ đô; Truyền thông về cải cách 

thủ tục hành chính; các dịch vụ công trực tuyến mức 3,4; đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục. 

- Truyền thông những vấn đề mang tính cấp bách, cũng như những phản ứng 

của ngành đối với nhiệm vụ chung như: công tác phòng, chống dịch bệnh do 
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Covid-19 gây ra; Truyền thông việc đổi mới công tác quản lý GDĐT; đổi mới 

phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh… 

- Phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội truyền thông về kết quả 

các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành; Truyền thông nội bộ và 

truyền thông bên ngoài về những trường học đẹp và chưa đẹp trên địa bàn Thành 

phố (thực hiện mỗi tháng 01 phóng sự “Trường học đẹp và chưa đẹp” để truyền 

thông nội bộ tại các Hội nghị giao ban do Sở GDĐT tổ chức; mỗi quý 01 phóng sự 

“Trường học đẹp” để tuyên truyền trên sóng truyền hình). 

2. Các nhiệm vụ truyền thông khác 

- Thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án 189/ĐA-BCĐ ngày 15/8/2017 của 

Thành ủy Hà Nội về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thông tin, báo 

chí, phục vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới. 

- Truyền thông về kết quả triển khai, thực hiện các hoạt động GDĐT tại quận, 

huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục. 

- Bên cạnh các nội dung nêu trên, căn cứ vào các chủ trương, chính sách mới 

của ngành và tình hình thực tiễn trong hoạt động giáo dục của Thành phố, các đơn 

vị lựa chọn các sự kiện, hoạt động truyền thông cho hiệu quả. 

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1.  Văn phòng Sở   

- Là bộ phận thường trực giúp Lãnh đạo Sở điều phối, tổ chức thực hiện Kế 

hoạch truyền thông một cách hiệu quả. 

- Tiếp nhận thông tin, các tình huống “nóng” liên quan đến công tác GDĐT 

trên địa bàn thành phố Hà Nội được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại 

chúng từ các nguồn khác nhau (chỉ đạo từ Bộ GDĐT, thông qua điểm báo, điểm 

mạng xã hội hàng ngày, từ các nguồn trong và ngoài ngành khác). Thực hiện gửi 

thông tin cho báo chí theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, chú trọng thông tin về những 

vấn đề dư luận xã hội quan tâm, báo chí còn ý kiến chưa đồng nhất.   

- Đầu mối phối hợp với các cơ quan truyền thông, phụ trách truyền thông 

của Bộ GDĐT, các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, các cơ sở giáo dục trong 

việc tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông. 

- Quản lý thông tin trên Cổng thông tin điện tử ngành GDĐT Hà Nội. 

- Tổ chức truyền thông về các sự kiện GDĐT quan trọng: Lễ tri ân, tôn vinh 

những tấm gương nhà giáo tiêu biểu, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; tuyên truyền 

kỷ niệm các ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội trọng tâm của 

Thành phố,... 

- Tham mưu đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực trong công 

tác truyền thông của Ngành. 
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- Tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng về truyền thông báo chí cho cán bộ 

quản lý của Sở, phòng GDĐT quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Sở. 

- Tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm báo cáo lãnh đạo Sở 

GDĐT, cơ quan quản lý cấp trên, hoặc theo chương trình truyền thông của Thành 

phố, của Bộ GDĐT; Đối với các vụ việc liên quan, tổng hợp báo cáo đột xuất, kịp 

thời xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở. 

- Dự trù kinh phí và tổ chức thực hiện nhiệm vụ truyền thông trong kế hoạch 

này. 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

- Phối với Văn phòng Sở để thống nhất thông tin và định hướng tuyên truyền 

về các vấn đề xã hội quan tâm. 

- Chủ động nắm bắt, có ý kiến khi có sự cố về truyền thông theo lĩnh vực 

phụ trách. 

- Tham mưu lãnh đạo Sở; phối hợp với các Sở, ngành liên quan, trình cấp có 

thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí và nguồn kinh phí để triển khai thực hiện kế 

hoạch. 

3. Các phòng chuyên môn thuộc Sở 

- Cử cán bộ làm đầu mối phối hợp với Văn phòng Sở để thống nhất nội dung 

thông tin và định hướng tuyên truyền về các vấn đề xã hội quan tâm theo cấp học. 

- Chủ động nắm bắt, có ý kiến khi có sự cố về truyền thông theo lĩnh vực 

phụ trách. 

- Chủ động tham gia viết tin, bài và chỉ đạo các cấp học viết tin, bài về các 

hoạt động giáo dục, đào tạo theo phạm vi phụ trách trình lãnh đạo Sở phê duyệt, 

để tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Ngành. 

4. Các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc Sở 

- Chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông của đơn vị và tổ chức triển khai thực 

hiện. 

- Chủ động thông tin kịp thời các hoạt động, chỉ đạo các nhà trường công 

khai kết quả giáo dục hàng năm; đặc biệt công khai các nội dung theo quy định 

của Bộ GDĐT (Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ban hành quy chế thực hiện 

công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, 

Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng 

dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập).  

- Cung cấp thông tin giới thiệu các nhân tố điển hình, các hoạt động đổi mới, 

sáng tạo, các tấm gương người tốt, việc tốt của cơ sở gửi Văn phòng Sở để phối 

hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
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- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin báo chí, dự báo các vấn đề dư 

luận xã hội quan tâm; kịp thời xử lý thông tin, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền. 

Cung cấp thông tin trả lời báo theo đúng quy định. 

- Phòng GDĐT phối hợp phòng, ban liên quan tham mưu UBND quận, 

huyện, thị xã chủ động tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác truyền thông cho 

cán bộ, giáo viên tại đơn vị và các cơ sở giáo dục. 

- Cử cán bộ làm đầu mối phụ trách truyền thông của đơn vị thường xuyên 

kết nối với Văn phòng Sở; tạo điều kiện cho phóng viên đi tìm hiểu thực tế tại các 

cơ sở giáo dục trên địa bàn để viết bài, xây dựng phóng sự... tuyên truyền các 

nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục tại đơn vị và các cơ sở giáo dục. 

- Định kỳ hàng tuần, tháng gửi báo cáo tổng hợp về tình hình báo chí, dư 

luận quan tâm tới các hoạt động GDĐT của đơn vị và kết quả xử lý, gửi Văn 

phòng Sở trước thứ 5 hàng tuần và trước ngày 18 hàng tháng. 

Kế hoạch truyền thông về GDĐT năm học 2020 - 2021 của phòng GDĐT 

quận, huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc gửi về Sở GDĐT (thông qua Văn phòng 

Sở) theo địa chỉ email: truyenthonggiaoduchanoi@hanoiedu.vn.  

Trên đây là kế hoạch truyền thông về GDĐT năm học 2020 - 2021. Kết quả 

thực hiện nhiệm vụ là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công 

việc trong năm của các đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ GDĐT; 
- UBND Thành phố; 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Văn phòng Bộ GDĐT; 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; CĐN;  

- Các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã; 
- Các trường trực thuộc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Ngành; 

- Lưu: VT, VP.  

 

GIÁM ÐỐC 

 

 

 

 

 

Chử Xuân Dũng 

 


		dungcx@hanoiedu.vn
	2020-10-27T08:17:18+0700


		2020-10-27T08:24:43+0700


		2020-10-27T08:25:34+0700


		vanthu_sogddt@hanoi.gov.vn
	2020-10-27T09:16:59+0700




