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KẾ HOẠCH
Truyền thông về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và
tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021, Kế hoạch số 2457/KH-BCĐ
ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh
Bắc Giang về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Bắc Giang, Sở
GD&ĐT Bắc Giang xây dựng Kế hoạch Truyền thông về kỳ thi tốt nghiệp THPT
năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tăng cường truyền thông sâu rộng (kể cả truyền thông nội bộ và truyền
thông trên các phương tiện thông tin đại chúng) về các quy định, quy chế liên quan
đến công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (sau đây gọi chung là Kỳ
thi) nhằm thông tin tuyên truyền rộng rãi, đầy đủ, kịp thời các nội dung trước,
trong và sau Kỳ thi trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và toàn xã
hội, huy động sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương trong
phối hợp tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh.
2. Yêu cầu
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 07/KH-SGDĐT ngày 20 tháng
01 năm 2021 về kế hoạch truyền thông về GD&ĐT năm 2021 của Sở GD&ĐT.
- Chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền
thông trung ương và địa phương thực hiện các hình thức tuyên truyền phù hợp để
thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác, đảm bảo các quy định về công khai thông tin
về các nội dung liên quan đến Kỳ thi. Đảm bảo bí mật nhà nước đối với các thông
tin có yếu tố “MẬT”.
- Tăng cường, nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền về Kỳ thi
trên Cổng thông tin điện tử của Sở và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
- Xử lý kịp thời “Khủng hoảng thông tin” (nếu có).
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG
1. Nội dung truyền thông
1.1. Truyền thông trước kỳ thi
- Tuyên truyền Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại
học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021; Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021 ban
hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo
Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT; Kế hoạch số 2457/KH-BCĐ ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo
kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Bắc Giang về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp
THPT năm 2021 tỉnh Bắc Giang, trong đó đặc biệt tập trung truyền thông về
những điểm mới của Kỳ thi năm 2021.
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- Công tác chuẩn bị tổ chức thi của địa phương: Việc tổ chức ôn tập cho
học sinh, học viên; số liệu các điểm thi, số thí sinh đăng ký dự thi; lịch thi; việc
chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo cho Kỳ thi; công tác phối hợp với
các ngành liên quan, các địa phương trong chuẩn bị các điều kiện an toàn cho Kỳ
thi; các hoạt động “Hỗ trợ mùa thi” của tổ chức Đoàn, Hội,… Đặc biệt truyền
thông sâu rộng về những kịch bản, phương án tổ chức Kỳ thi trong bối cảnh dịch
Covid-19 tác động; quá trình tổ chức dạy, học và ôn tập (trực tiếp và trực tuyến)
của các cơ sở giáo dục trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát; những nỗ lực
vượt lên khó khăn để tiếp tục dạy và học của giáo viên và học sinh kể cả trong
những khu vực cách ly y tế,...
- Định hướng tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng.
1.2. Truyền thông trong kỳ thi
Diễn biến của Kỳ thi tại địa phương theo các đợt thi (nếu có).
Các hoạt động hỗ trợ thí sinh về nơi nghỉ, phương tiện đi lại, những nghĩa cử
đẹp trong mùa thi...
1.3. Truyền thông sau kỳ thi
- Kết quả Kỳ thi trên địa bàn tỉnh; kết quả xét tốt nghiệp sơ bộ.
- Tuyên truyền, động viên khuyến khích những tấm gương học sinh đạt kết
quả cao trong Kỳ thi.
- Thông tin có liên quan đến việc tuyển sinh đại học, cao đẳng.
- Việc thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào đại học, cao đẳng của thí sinh.
2. Hình thức truyền thông
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và địa
phương thực hiện các phóng sự, tin bài, phỏng vấn, chuyên mục, chuyên trang về Kỳ thi.
- Truyền thông trên Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT
huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục.
- Cung cấp thông tin phù hợp, chính xác, đầy đủ về các báo cáo tình hình tổ
chức, kết quả Kỳ thi.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Chuẩn bị nội dung truyền thông
1.1. Văn phòng Sở
- Là đơn vị đầu mối, chủ trì tham mưu, phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc trong
triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả theo mục đích, yêu cầu.
- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở kết nối với Bộ GD&ĐT, Trung tâm truyền
thông Văn phòng Bộ, phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí Trung ương và
địa phương, các phòng thuộc Sở, các cơ sở giáo dục, các điểm thi trong việc thực hiện
truyền thông về Kỳ thi; theo dõi, điểm tin dư luận báo chí, xử lý thông tin, báo cáo các
cơ quan có thẩm quyền các nội dung truyền thông về Kỳ thi.
- Duy trì, cập nhật thường xuyên thông tin về Kỳ thi trên Cổng thông tin
điện tử của Sở GD&ĐT.
- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận xã hội về Kỳ thi; chủ
động tham mưu đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, âm mưu phá hoại của các
thế lực thù địch. Tham mưu xử lý khủng hoảng truyền thông (nếu có).
1.2. Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên
- Tổng hợp tình hình tổ chức ôn tập cho học sinh, học viên của các trường
THPT, cơ sở GDNN-GDTX, các đơn vị có dạy chương trình GDTX.
- Tổng hợp một số thông tin khác về dạy và học có liên quan theo phân
công của Giám đốc Sở.
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1.3. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục: Báo cáo tổng
hợp toàn bộ tình hình về công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh (coi
thi, chấm thi, phúc khảo bài thi,...).
1.4. Thanh tra Sở: Tổng hợp và thông tin về tình hình công tác tổ chức
thanh tra, kiểm tra về Kỳ thi.
1.5. Các phòng thuộc Sở, phòng GD&ĐT huyện, thành phố, các đơn vị
trực thuộc và các điểm thi
- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp, Ban Chỉ đạo thi
cấp huyện, thành phố, các cơ quan đoàn thể tại địa phương để tuyên truyền cho Kỳ
thi nhằm tạo sự ủng hộ, đồng thuận, quan tâm, hỗ trợ trong thực hiện nhiệm vụ của
Kỳ thi, đặc biệt là sự hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi đối với học sinh có hoàn cảnh
khó khăn, học sinh ở xa điểm thi.
- Tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương
truyên truyền về Kỳ thi: cung cấp thông tin cho báo chí; hỗ trợ và tạo điều kiện để
phóng viên tác nghiệp truyền thông theo quy định, quy chế.
- Báo cáo kịp thời về Sở GD&ĐT kết quả, tình hình tổ chức Kỳ thi tại địa
phương đơn vị; cung cấp một số thông tin khác có liên quan về Kỳ thi theo yêu cầu
của Giám đốc.
2. Phân công cung cấp thông tin
a. Giám đốc Sở: Trực tiếp cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo của Ban
Chỉ đạo Kỳ thi của tỉnh.
b. Các Phó Giám đốc: Cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị cơ sở vật
chất cho Kỳ thi; công tác tổ chức Kỳ thi (số liệu điểm thi, thí sinh đăng ký tham
dự; lịch thời gian của Kỳ thi; các vấn đề cần lưu ý đối với thí sinh;…); công tác tổ
chức giảng dạy, ôn tập cho học sinh, học viên; công tác thanh tra thi, phối hợp với
Tỉnh đoàn thanh niên và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tình nguyện,
tiếp sức mùa thi; các thông tin khác có liên quan theo sự ủy quyền phát ngôn của
Giám đốc.
Trên đây là Kế hoạch Truyền thông về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang của Sở GD&ĐT. Đề nghị các đơn vị, cá nhân căn cứ
nội dung, nhiệm vụ được giao trong kế hoạch triển khai và phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo thi tỉnh (đế b/c);
- Văn phòng Bộ GD&ĐT (b/c);
- trungtamtruyenthonggiaoduc@moet.gov.vn;
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Trưởng các phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Phòng GD&ĐT huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Trần Tuấn Nam
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Phụ lục:

DANH SÁCH
Cán bộ đầu mối phụ trách công tác truyền thông
(Kèm theo Kế hoạch số

TT

1

Họ và tên

Chức vụ

/KH-SGDĐT ngày 14/6/2021)

Đơn vị

Số điện

công tác

thoại

Nguyễn

Phó Chánh

Sở

Văn Nhất

Văn phòng GD&ĐT
Bắc
Giang

email

0983757702 nvnhat@bacgiang.edu.vn

