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I.

CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Công văn số 75/KH-SGDĐT, ngày 05/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Đồng Tháp về truyền thông về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2017-2020;
Kế hoạch số 88/KH-PGDĐT của UBND TP Sa Đéc về nâng cao chất lượng
giáo dục và đào tạo thành phố Sa Đéc giai đoạn 2016-2020;
Đề án nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020 được
ban hành kèm theo Quyết định số 1152 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016 của
UBND tỉnh Đồng Tháp;
Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Đề án truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục, đào tạo, dạy nghề;
Nhiệm vụ trọng tâm từng năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).
Hướng dẫn công tác truyền thông từng năm học của Bộ GDĐT.
II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
1.1. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về GDĐT nói chung – GDĐT thành
phố trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài thành phố, tạo sự đồng
thuận và phát huy sự đóng góp của xã hội trong việc xây dựng, ban hành và thực
hiện các chủ trương, chính sách mới về giáo dục và đào tạo khi triển khai thực hiện
các nhiệm vụ trọng tâm của ngành theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng
11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn
diện GDĐT.
1.2. Thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ GDĐT của Sở GDĐT về công tác truyền
thông giáo dục trên địa bàn thành phố.
1.3. Chủ động trong công tác truyền thông các hoạt động của ngành GDĐT
thành phố. Phối hợp và tăng cường công tác phản biện xã hội với các ngành, các
địa phương, cơ sở giáo dục. Kịp thời đề xuất, giải quyết, xử lý các vấn đề của
ngành trong dư luận xã hội mà báo chí nêu và thông tin, trả lời nhanh, rộng rãi đến
công luận về kết quả tiếp thu, xử lý, giải quyết (nếu có).
1.4. Kịp thời giới thiệu và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến;
những giải pháp đột phá, những mô hình mới, cách làm linh hoạt, sáng tạo của địa
phương, của các cơ sở giáo dục trong toàn ngành.
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2. Yêu cầu
2.1. Công tác truyền thông luôn được tổ chức chủ động, hiệu quả, thường
xuyên, kịp thời, thông tin hai chiều và có phản biện của xã hội, của phòng GDĐT
và các cơ sở giáo dục trong thành phố.
2.2. Đảm bảo đúng định hướng công tác tuyên truyền của thành phố, có sự
phối hợp trên tinh thần trách nhiệm giữa các cơ quan thông tin đại chúng và các
đơn vị trong ngành.
II. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG TRỌNG TÂM
1. Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trên địa bàn
1.1. Các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp của tỉnh, của ngành, của thành
phố để thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản
trong triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT nói chung – GDĐT
thành phố nói riêng.
1.2. Các chủ trương, chính sách của trung ương và tỉnh: Nghị quyết số
29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của BCHTW Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện
GDĐT và Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới
chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày
27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới chương trình
sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Đề án nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng
Tháp giai đoạn 2016 – 2020 và các văn bản của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân tỉnh về GDĐT.
1.3. Các biện pháp mang tính “đột phá” của ngành trong từng thời điểm.
2. Đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông
2.1. Các chủ trương, định hướng trong công tác đổi mới chương trình, sách
giáo khoa giáo dục phổ thông, tập trung vào một số vấn đề; về tài liệu hướng dẫn
dạy học theo chương trình mới; công tác phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu
cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông.
2.2. Tiến độ thực hiện của Bộ GD, công tác chuẩn bị và kết quả triển khai
của địa phương về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và các điều kiện đảm bảo chất
lượng.
3. Nhiệm vụ các ngành học, cấp học
3.1. Ngành học Mầm non
Việc thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non sau chỉnh sửa theo Thông
tư số 28/2016/TT-BGDĐT ( 30.6.2016), các chuyên đề hàng năm. Phát triển giáo
dục mầm non ở các địa bàn xã nông thôn mới, các khu công nghiệp trong thành
phố. Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.
Duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ em
năm tuổi.
Công tác xã hội hóa giáo dục ở bậc học mầm non.
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3.2. Ngành học Phổ thông
a) Giáo dục Tiểu học
Việc triển khai các mô hình giáo dục mới phù hợp với thực tế địa phương.
Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học. Dạy học
ngoại ngữ ở các trường tiểu học trong thành phố. Công tác chỉ đạo, thực hiện đánh
giá học sinh tiểu học. Duy trì và nâng cao kết quả PCGD tiểu học. Tổ chức các
hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh...
b) Giáo dục Trung học
Việc triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức,
lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” hay Kế hoạch
Số: 70/KH-UBND, ngày 16/05/2016 của UBND TP Sa Đéc v/v Thực hiện Đề án
tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu
niên và nhi đồng thành phố Sa Đéc giai đoạn 2015-2020.
Kết quả đổi mới tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục theo định hướng
phát triển năng lực học sinh; quá trình thực hiện và kết quả trong quá trình dạy học
theo phát triển năng lực học sinh; đổi mới hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong
trường trung học; quá trình triển khai, kết quả và tác động của các hoạt động trải
nghiệm sáng tạo của học sinh trung học; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trong
trường phổ thông.
Đổi mới thi THPT Quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng. Nâng cao chất
lượng dạy học ngoại ngữ trong trường trung học.
Duy trì và nâng cao kết quả PCGD trung học cơ sở.
3.3. Giáo dục Thường xuyên
Kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013 - 2020”
và Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” trên địa bàn thành phố. Kết quả tổ chức
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời hàng năm. Hoạt động của các Trung tâm Văn
hóa – Học tập cộng đồng.
4. Công tác thi đua, khen thưởng
Việc phát động, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua trong ngành.
Giới thiệu và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình, tiến tiến; những giải
pháp đột phá, những mô hình mới, cách làm linh hoạt, sáng tạo của địa phương,
của các cơ sở giáo dục trong toàn ngành.
5. Cải cách hành chính và sự hài lòng của người dân đối với lĩnh vực
giáo dục
Tuyên truyền chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 2020 của Chính phủ và Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của Bộ GDĐT,
UBND tỉnh. Bộ thủ tục cải cách hành chính thuộc lĩnh vực giải quyết của cấp tỉnh
của Sở GDĐT, cấp huyện và cấp xã trong tỉnh. Hiệu quả đào tạo, chất lượng đội
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ngũ giáo viên, các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục...để người dân hiểu và
đánh giá đúng sự hài lòng về chất lượng dịch vụ công lĩnh vực giáo dục.
6. Các nội dung khác
Từng thời điểm cụ thể, căn cứ vào chỉ đạo của Bộ GDĐT, Tỉnh ủy, HĐND
và UBND tỉnh; HĐND và UBND thành phố…,Phòng GDĐT sẽ có chỉ đạo nội
dung truyền thông phù hợp.
III. CÔNG TÁC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
1. Công tác kiểm tra
Phòng GDĐT sẽ kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị trực thuộc bằng các
hình thức phù hợp (kiểm tra chuyên đề; lồng ghép với các đợt kiểm tra chuyên đề,
kiểm tra hành chính trong năm học).
2. Đánh giá, xếp loại
Việc đánh giá kết quả thực hiện công tác truyền thông của các đơn vị trực
thuộc có tiêu chí riêng.(kèm theo).
Kết quả thực hiện công tác truyền thông được đưa vào tiêu chí điều kiện
trong tiêu chí thi đua của các đơn vị.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
1.1. Xây dựng Kế hoạch truyền thông về giáo dục thành phố Sa Đéc giai
đoạn 2017 – 2020 và tổ chức triển khai thực hiện. (Bộ phận văn phòng).
1.2. Phân công Bà Nguyễn Thanh Thảo – Phó Trưởng phòng Phòng Giáo
dục và Đào tạo làm đầu mối truyền thông về giáo dục thành phố Sa Đéc.
1.3. Xây dựng mạng lưới truyền thông theo nhóm các trường trực thuộc
Phòng GDĐT; tổ chức tập huấn và nâng cao năng lực, hiệu quả truyền thông về
giáo dục địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài truyền
thanh, báo , đài….(Bộ phận văn phòng).
1.4. Chuẩn bị các nội dung cung cấp thông tin cho các báo, nội dung các bài
tuyên truyền đăng tải trên các báo, đài địa phương và Trung ương. Đón tiếp và tạo
điều kiện cho phóng viên các cơ quan thông tin đại chúng đến tác nghiệp tại Phòng
GD và các trường. (Bộ phận văn phòng).
1.5. Xây dựng, vận hành, quản lý các “kênh” thông tin với cán bộ, giáo viên
trong ngành và nhân dân như: email, facebook, đường dây nóng, nhóm zalo; đặc
biệt là website Phòng GD,…(Bộ phận văn phòng).
1.6. Đưa nội dung thực hiện truyền thông vào tiêu chí thi đua của ngành.(Bộ
phận thi đua).
1.7. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác truyền thông các đơn vị
trường học (Bộ phận kiểm tra).
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1.8. Báo cáo tình hình thực hiện công tác truyền thông 02 lần/ năm học về
Sở GD. (Bộ phận văn phòng).
Thời điểm: Cuối học kỳ I và cuối năm học.
Hình thức: lồng ghép vào báo cáo học kỳ và tổng kết.
2. Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS:
Căn cứ nội dung Kế hoạch này và thực tế tình hình đơn vị:
2.1. Xây dựng Kế hoạch truyền thông giai đoạn 2017 – 2020 và tổ chức triển
khai thực hiện (gửi về Phòng GD 01 bản trước ngày 22 tháng 11 năm 2017
2.2. Phân công 01 lãnh đạo đơn vị làm đầu mối truyền thông (gửi danh sách
về Phòng GD trước ngày 22 tháng 11 năm 2017).
2.3. Báo cáo tình hình thực hiện công tác truyền thông 02 lần/ năm học
Thời điểm: Cuối học kỳ I và cuối năm học.
Hình thức: lồng ghép vào báo cáo học kỳ và tổng kết.
3. Đề nghị Đài Truyền thanh thành phố Sa Đéc:
- Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng viết tin, bài nhằm truyền thông về
giáo dục địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài truyền
thanh, báo , đài….cho CB-GV các đơn vị trường học.
- Kịp thời thông tin các bài viết về giáo dục cả nước nói chung giáo dục
thành phố Sa Đéc nói riêng lên sóng phát thanh.
Trên đây là Kế hoạch truyền thông về Giáo dục và Đào tạo thành phố Sa
Đéc giai đoạn 2017 -2020. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các
trường MN, TH, THCS nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Sở GDĐT (để b/c);
- UBND thành phố (để b/c);
- Đài Truyền thanh TP (để ph/h);
- Các Phó Trưởng phòng GD (để ch/đ);
- Các đ/v thuộc PGD (để th/h);
- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÕNG
PHÓ TRƯỞNG PHÕNG
Ký bởi: Phòng Giáo
dục và Đào tạo
Email:
phonggiaoduc.tps
d@dongthap.gov.v
n
Cơ quan: Thành
phố Sa Đéc, Tỉnh
Đồng Tháp

