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KÉ HOACH 
Thyc hiÇn công tác truyên thông Giáo dåc, �ào t�o n�m hÍc 2022 -2023 

C�n cú Ké ho�ch sÑ 68/KH-BGDÐT ngày 24/01/2022 cua BÙ Giáo duc và �ào tao 
vêtruyên thông giáo dåc và �ào t¡o n�m 2022; nhäm góp phân nâng cao nhn thrc, tgo 

sy dông thun cça toàn Truong trong thsre hiÇn nhiÇm vu phát triën su nghiÇP giao di 
�ào t¡o, Ban Giám hiÇu Nhà truong xây dång k¿ hoach công tác truyên thông giáo de 
�ào t¡o n�m hÍc 2022-2023 nhu sau 

L MYC �ÍCH, YÊU CÀU 
1. Muc dich 
Chu dÙng thông tin phù hãp, kËp thÝi vê các ho¡t �Ùng, chi d¡o �iêu hành, \chuHA 

truong, chinh sách, pháp lut vè giáo dyc cça Trung uong, cça BÙ GD&ÐT, cúa Dang' 
uy KhÑi các truong �¡i hÍc, cao �àng Hà NÙi, cua �àng uý Truòng tói viên chírc, si 
quan, nguoi lao �Ùng, nguoi hoc và nguoi dân. Truyèn thông các kêt quà nôi bt vê giáo 
duc, các tâm guong nguòi tót viÇe tot trong ngành �ên toàn xä hÙi. Qua �ó t¡o su hieu 
biet, dông thun và �ánh giá dúng vê nhïng �ôi mói, thành quá cça ngành. Nhn diÇn, 
xu lý và ng�n ch·n xay ra su cô truyên thông. 

2. Yeu câu 
- Công tác truyên thông phäi �uge tô chéc thuòng xuyên, có trong tâm, chu dÙng, 

kip thöi và hiÇu quå vÛi nÙi dung, hinh théo phù hãp. Tiêp nhn, phân tich và näm bát 

ph£n biÇn cúa báo chi, x�� hÙi �ê tham muu, gia t�ng hiÇu qu£, chât lugng hoat dÙng cça 

Nhà truong. 
- Chù �Ùng xây dyng kê ho¡ch truyên thông tuyên truyên chù trurong, các chi thË, 

Nghi quyét cça Trung uong, BÙ Giáo duc và �ào t¡o; chi d¡o, diêu hành cça BÙ Giáo 
c và �ào t¡o, các chç truong cua Nhà truong cho viên chtc, s+ quan, NLD, nguoi hÍc 

và hÍc sinh, phå huynh hÍc sinh; kêt quá triên khai, thre hiÇn các hogt dÙng giáo dåc tai 
Nhà truong; giói thiÇu các nhân tó �iéên hinh, các ho¡t �Ùng �ôi mói, sáng t¡o, các tâm 
guong nguoi tôt, viÇc tôt trong toàn Trudng. N�m b�t, xë lý kip thÝi các vân �ê vê giáo 
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o t¡o duoc các co quan báo chí, truyên thông ph£n ánh; thông tin rÙng râi kët 

quá xu lý t¡o su �ông thun cao, kiém soát hiÇu quà nguy co khüng hoàng truyên thông. 
Qua dó tao sy �Óng thun trong viÇe thre hiÇn các chù truong, chính sách mói vê giáo 
duc và dào t¡o khi triÃn khai thue hiÇn các nhiÇm vy cça Ngành theo tinh thân Nghi 
quyêt só 29-NO/TW; NghË quyét só 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 cua Quôc hÙi khóa 
XII; Két lun sÑ 51- KL/TW và Chi thË sô 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 cça Thù turóng 
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- Chù dong �ê xuât, xây dårng kjch b£n truyên thông chi tiêt cho tëng chú dê trong 
kê ho¡ch ho·c các chç �ê phát sinh dê triên khai thuc hiÇn truyên thông có hiÇu quä. 

Quan lý thông tin trên Công thông tin diÇn të cça Truong. Dâu môi tô chúc biên tp tài 

lieu Lich së Truông �¡i hÍc Su pham TDTT Hà NÙi, xuât bån hàng quý bàn tin vê ho¡t 

�ong cua trurong. 
Nam b�t thông tin du lun vêgiáo dåe và cung câp thông tin ph£n biÇn nhäm dËnh 

huóng du lun vê giáo dåc trên các kênh truyên thông. T�ng cuong truyên thông trên 

mang xã hÙi. Theo dõi, cp nht, du báo các vân �ê du lun x� hÙi quan tâm dê phôi hop 
vói các �on vË liên quan tham muu, x lý kËp thoi. Phôi hop vÛi các �on vË truc thuÙc 

Truong dë triën khai thårc hiÇn kë ho¡ch truyên thông mÙt cách chù dÙng, thöng nhât. 

- Xay dung, thiêt lp m¡ng luói truyên thông giáo dåc �ê câp nhât, trao �ôi thông 
tin �a chièu nhanh chóng, t�ng cuong truyên thông nÙi bÙ. Tô chéc tp huân cho cÙng 

tác viên truyèn thông và �§u mói cung câp thông tin cça các don vË. 
-To chéc cho phóng viên di tim hiÇu thyrc t¿ �é vi¿t bài, xây drng phóng su...ve 

các chù �ê trong tâm trong công tác truyên thông. 
3. Các don vË 
Can cú vào ké ho¡ch này, Truong các don vË true tiêp chju trách nhiÇm triên khai 

các ho¡t �Ùng công tác truyèn thông theo chéc n�ng, nhiÇm vu cça don vi phu trách trên 
co so thye hiÇn �úng Quy chê phát ngôn và Quy dinh cung câp thông tin báo chí cua 

Nhà truong 
Phoi hop vÛi �on vË truyên thông Truong xây dyng kê ho¡ch và tô chúc truyên 

thông các nhiÇm vå theo kê hoach �ã dugc BGH phê duyêt, thông qua; chù �Ùng n�m 
bat, có ý kién khi có sy co; xu lý khúng ho£ng truyên thông; cung câp thông tin, tô chúc 
tuyên truyèn các nhiÇm vu cça ngành theo linh vrc phå trách; xây dung co sß dir liÇu ve 
các ván dÁ mà du lun quan tâm hoãc dr báo du luân së quan tâm de chú �Ùng tuyën 
truyen khi càn thi¿t; thuc hiÇn các �ot tuyên truyên, tó chée phóng viên �i thuc tê phàn 
ánh các hoat dÙng giáo dåc ß co sß giáo dåc; chuân b/ nÙi dung cung câp thông tin theo 
Quy che cung câp thông tin cua Truòng. 

- Chu dong xây dång Kê ho�ch truyên thông cça don vË. Phôi hop ch·t chë, thuong 

xuyen vói don vË truyên thông �ê triên khai thåc hiÇn các nÙi dung cua kê ho¡ch mÙt 
cách thóng nhát, hiÇu quà phù hgp vÛi thårc tê don viË, tô chéc tuyên truyên ve các hoat 
dong theo huÛng dán t¡i �on v/. 

- Chu dong viêt bài phàn ánh vê các ho¡t �Ùng giáo dåc tieu bieu tai don vi: giói 
thieu các táp thé, cá nhán dién hinh tiên tiên, các ho¡t dÙng dôi mói, sáng t¡o. gurong 
nguoi tót, viÇc tot cúa don vi gui vê don v/ truyên thông dê däng tái; dê xuât khen thuong 
va tuyén truyén rýng räi trén các phuong tiÇn thông tin d¡i chúng, tao súre lan töa trong 
Nhà truong và xä hÙi. 

Dinh ký güi báo cáo tóng hyp vê tinh hinh dur lun quan tâm toi các hoat dong 
cua don vË và nhà truong (néu có) vé don vj truyên thong. 

4. Kinh phí thyc hiÇn 
Nguôn kinh phi cóng tác truyên thông sú dung kinh phi tir nguon i ngân sách duoe 

cap và tù nguôn thu ty có ngoài ngân sách cça Nhà truong. 



Trên dây là Kê ho¡ch thuc hiÇn công tác truyên thông giáo dåc và �ào tao n�m hÍe 
2022-2023. Kêt quå thårc hiÇn công tác truyên thông là mÙt trong nhïng tiêu chi �ánh 
giá méc �Ù hoàn thành nhiÇm vu trong n�m cça các �on v/. Trong quátrinh thåc hiÇn, 
nêu có vuóng m�c, các �on vË báo cáo vê �on v/ truyên thông �e duoc huóng dân./ 
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