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KẾ HOẠCH
Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2019
Căn cứ Kế hoạch số 142/KH-BGDĐT ngày 26 tháng 2 năm 2019 của Bộ
GDĐT truyền thông về GDĐT năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 2019 của ngành giáo dục và đào tạo (GDĐT), Sở GDĐT xây dựng kế hoạch truyền
thông năm 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Chủ động thông tin rộng rãi, kịp thời về các hoạt động, chỉ đạo điều hành
của Bộ, Sở GDĐT đến công chức, viên chức, học sinh, người dân và xã hội.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông về lĩnh vực GDĐT trên các phương tiện
thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, ủng hộ và phát
huy đóng góp của xã hội trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ
của ngành giáo dục theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013
của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT.
- Tuyên truyền, thông tin các kết quả nổi bật về giáo dục trong tất cả các lĩnh
vực và bậc học của năm học học 2018 – 2019 tới mọi tầng lớp xã hội, để người dân
hiểu, đánh giá đúng về những nỗ lực của ngành.
- Giới thiệu, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; những giải
pháp đột phá; những cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo của các cơ sở quản lý giáo
dục, cơ sở giáo dục trong công tác quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục.
- Kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến giáo dục trong dư
luận xã hội mà báo chí nêu.
- Kết quả thực hiện công tác truyền thông là một trong những tiêu chí đánh
giá mức độ hoàn thành công việc trong năm của các đơn vị.
2. Yêu cầu
a) Nội dung truyền thông cần tập trung
- Những chỉ đạo, điều hành của Bộ, Sở đối với các cấp học, các chủ trương,
chính sách mới trong việc nâng cao chất lượng dạy và học.
- Kết quả triển khai, thực hiện các hoạt động GDĐT của ngành.
- Giới thiệu, nhân rộng 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 “nóng” về GDĐT mà báo chí, truyền
thông phản ánh; thông tin rộng rãi kết quả xử lý cho báo chí, truyền thông.
b) Nội dung truyền thông phải phản ánh đúng các chủ trương, chính sách
của Đảng, Nhà nước, của ngành với nội dung và hình thức phù hợp, có tính khả thi.
c) Việc truyền thông về các hoạt động của ngành phải được tổ chức 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 Trung tâm Truyền thông
giáo dục - Văn phòng Bộ GDĐT với Sở GDĐT, giữa Sở với các đơn vị, trường
học, giữa ngành với các cơ quan báo, đài.
đ) Đảm bảo thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
năm 2019 theo Công văn số 591/STTTT-TTBCXB ngày 27/3/2019 của Sở Thông
tin và Truyền thông thành phố.
II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRUYỀN THÔNG
Các nội dung truyền thông phải thực hiện xuyên suốt năm 2019 với các nội
dung cụ thể như sau:
1. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các chính
sách, chủ trương mới về lĩnh vực GDĐT; công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ
GDĐT.
2. Các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, chủ trương của Thành ủy, Hội đồng
nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố về lĩnh vực GDĐT. Các hoạt động của lãnh
đạo thành phố, sự quan tâm, hỗ trợ của các sở, ban, ngành thành phố và các địa
phương.
3. Công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành của Sở GDĐT; việc triển
khai nhiệm vụ năm học của toàn ngành, trong đó, bám sát 09 nhóm nhiệm vụ chủ
yếu cơ bản
a) Việc rà soát và tiếp tục thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục phổ
thông thành phố theo đề án phê duyệt trên tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý,
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;
trong đó, thực hiện thí điểm một số đơn vị sự nghiệp công lập sang hoạt động theo
cơ chế tự chủ. Tiếp tục huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư
nguồn lực để phát triển GDMN, chú trọng phát triển trường, lớp mầm non ngoài
công lập ở những nơi có điều kiện để đáp ứng nhu cầu tới trường của trẻ.
b) Thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học
sinh; giới thiệu các tấm gương nhà giáo, học sinh điển hình tiên tiến trong dạy tốt,
học tốt, các tổ chức, cá nhân có đóng góp cho sự phát triển giáo dục địa phương;
những cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý, giáo
dục. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của
đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các đơn vị,
cá nhân vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội

2

ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu chương trình, sách giáo khoa giáo
dục phổ thông mới.
c) Đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh giáo dục
hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông. Nâng cao hiệu
quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học
sinh; tăng cường an ninh, an toàn trường học, xây dựng văn hóa học đường và môi
trường giáo dục nhà trường lành mạnh, đẩy mạnh thực hiện dân chủ, tăng cường
kỷ cương trường học.
d) Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp
học và trình độ đào tạo. Chú trọng, tuyên truyền về khung quy định dành cho học
sinh cấp THCS (lớp 9) được miễn tham gia thi môn ngoại ngữ và được công nhận
điểm 10 đối với Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 của Sở
GDĐT.
đ) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo
dục. Việc nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên,
giảng viên, học sinh, sinh viên; triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào
tạo công nghệ thông tin trong giáo dục đại học và phát triển nguồn nhân lực công
nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc
tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
e) Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở
GDĐT. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đối với
các cơ sở giáo dục theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động
của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao
năng lực quản trị nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lý. Triển khai thực hiện
nghiêm túc Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về
Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT và chỉ đạo của Sở GDĐT về
việc huy động các khoản thu trong năm học 2018 – 2019.
g) Thúc đẩy hội nhập quốc tế trong GDĐT. Thực hiện Nghị định số
86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của
nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; triển khai hiệu quả các thỏa thuận, điều ước
quốc tế đã ký kết.
h) Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động GDĐT.
Triển khai quyết liệt và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 7210/QĐUBND ngày 26/12/2017 của UBND về việc phê duyệt Đề án đầu tư trang thiết bị đồ chơi cho trẻ từ 6-18 tháng tuổi tại các trường mầm non công lập trên địa bàn
thành phố giai đoạn 2018-2019. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất trường học
theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá; củng cố trường chuyên, trường chuẩn quốc
gia; tiếp tục xây dựng phòng bộ môn, thư viện đạt chuẩn, thư viện điện tử trong các
trường học; mua sắm trang thiết bị dạy học theo danh mục đã ban hành.
i) Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; kịp
thời phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, ở các cấp học, các
nhà trường; sinh viên các trường nghề, các khoa chất lượng cao của các trường đại
học, đặc biệt là học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Phát triển chương
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trình đào tạo đại học theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động
và hội nhập quốc tế; đổi mới phương pháp đào tạo tiếp cận với cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0.
III. HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG
1. Chủ động phối hợp với các cơ quan báo, đài đưa tin về đổi mới căn bản,
toàn diện GDĐT và các hoạt động thường xuyên của ngành; đăng tải chủ trương,
chính sách và hoạt động về GDĐT của ngành trên website của Sở, các đơn vị,
trường học.
2. Tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, họp cha mẹ học sinh,
hội nghị, hội thảo lấy ý kiến phản hồi, phản biện của các chuyên gia, nhà giáo về
chính sách đổi mới giáo dục...
3. Khuyến khích công chức, viên chức tuyên truyền những cách làm hay,
giải pháp, sáng kiến thiết thực, các hoạt động nổi bật của ngành. Làm tốt công tác
quán triệt trong toàn thể công chức, viên chức, học sinh trong việc sử dụng các
trang mạng xã hội.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí cho việc tổ chức công tác truyền thông thực hiện theo các quy định
hiện hành của Nhà nước và quy định chi tiêu nội bộ của đơn vị.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở GDĐT
a) Văn phòng
- Tham mưu lãnh đạo Sở điều phối, tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông
của ngành một cách hiệu quả.
- Chủ động phối hợp với Trung tâm Truyền thông – Văn phòng Bộ GDĐT;
các cơ quan báo, đài; các sở, ban, ngành và các đơn vị, trường học để tổ chức thực
hiện tốt công tác truyền thông về giáo dục.
- Tham mưu lãnh đạo Sở gặp mặt báo, đài khi cần thiết; phối hợp các phòng
chuyên môn, các đơn vị, trường học chuẩn bị nội dung cung cấp thông tin cho báo,
đài; xử lý các vấn đề báo chí nêu.
- Quản lý Trang thông tin điện tử của Sở; phối hợp bảo trì và nâng cao chất
lượng website của ngành.
- Chủ động xây dựng dự toán kinh phí, đề xuất mua sắm, quản lý trang thiết
bị để phối hợp thực hiện hiệu quả công tác truyền thông.
- Đôn đốc, kiểm tra các phòng Sở, các đơn vị, trường học thực hiện Kế
hoạch này.
b) Các phòng của Sở
- Là đầu mối cung cấp thông tin xây dựng các nội dung tuyền truyền theo
chức năng nhiệm vụ được phân công; chủ động phối hợp với Văn phòng trong
cung cấp thông tin cho báo, đài theo phân công của lãnh đạo Sở.
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- Viết tin, bài tuyên truyền để đăng tải trên Trang thông tin của ngành (ít
nhất 04 tin hoặc bài/tháng); chủ động lựa chọn và đề xuất đăng tải các văn bản chỉ
đạo, hướng dẫn, thông báo của Bộ GDĐT, Sở GDĐT trên Trang thông tin điện tử
của ngành.
- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến tư tưởng,
của đội ngũ nhà giáo; tâm lý, hành vi học sinh để kịp thời báo cáo và tham mưu
lãnh đạo Sở giải quyết khi cần thiết.
2. Các đơn vị, trường học
- Phân công 01 công chức hoặc viên chức phụ trách truyền thông, kết nối với
bộ phận truyền thông của Sở để tổ chức có hiệu quả công tác truyền thông những
hoạt động của ngành.
- Trưởng phòng GDĐT các quận, huyện chỉ đạo hiệu trưởng các trường
mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn; hiệu trưởng các trường đại học tư
thục, trường trung học phổ thông, các trường trực thuộc Sở, giám đốc các trung
tâm giáo dục thường xuyên kịp thời báo cáo những vấn đề đột xuất, phát sinh tại
đơn vị mình phụ trách (an ninh trật tự, an toàn trường học, an toàn giao thông,
bạo lực học đường…) để lãnh đạo Sở GDĐT kịp thời cho ý kiến chỉ đạo và báo
cáo Ủy ban nhân dân thành phố.
- Chuẩn bị các nội dung cung cấp thông tin cho báo, đài khi có yêu cầu; phối
hợp với Đài Truyền thanh quận, huyện thông tin các chủ trương, hoạt động giáo
dục của ngành đến người dân.
- Viết tin, bài phản ánh về các hoạt động giáo dục tiêu biểu tại đơn vị; giới
thiệu những nhân tố điển hình, các hoạt động đổi mới, sáng tạo, gương người tốt
việc tốt của cơ sở gửi về Văn phòng Sở qua Hệ thống thông tin chính quyền điện
tử (ông Ngô Tấn Lâm – CV Văn phòng nhận) để đăng tải trên Trang thông tin của
Sở (ít nhất 01 tin hoặc bài/tháng); chủ động lựa chọn, đăng tải các văn bản chỉ đạo,
hướng dẫn, thông báo của Bộ GDĐT, Sở GDĐT trên website của đơn vị.
- Chế độ báo cáo: Định kỳ báo cáo về tình hình dư luận quan tâm đến các
hoạt động giáo dục của địa phương, đơn vị và kết quả xử lý (khi có), gửi về Văn
phòng Sở GDĐT trước ngày 20 qua Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành
phố (bà Nguyễn Thị Mây – Chuyên viên Văn phòng nhận).
Trên đây là Kế truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2019 của Sở
GDĐT, yêu cầu Trưởng các phòng Sở, thủ trưởng các đơn vị, trường học nghiêm
túc triển khai thực hiện./.
Ký bởi: Đặng Hùng
Email: hungd1@danang.gov.vn
Cơ quan: Sở Giáo dục và Đào tạo,
Thành phố Đà Nẵng
Ngày ký: 24.04.2019 14:20:39 +07:00

Nơi nhận:
- Văn phòng Bộ GDĐT;
- VP UBND thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng Sở;
- Phòng GDĐT các quận, huyện;
- Các trường THPT, trường trực thuộc;
- Các trung tâm GDTX;
- Lưu VT, VP. Mây

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Lê Thị Bích Thuận
Email:
thuanltb1@danang.gov.vn
Cơ quan: Sở Giáo dục và Đào
tạo, Thành phố Đà Nẵng
Ngày ký: 25.04.2019 17:49:35
+07:00

Lê Thị Bích Thuận
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