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DÙc l-p - Tyr do - Hanh phúc
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So: 369 /BC- DHSPTDTTHN

BÁO CÁO
Tong kêt côngtáctruyên thông nm

hÍc 2021-2022

Thuc hien Chi thË sô 800/CT-BGDÐT ngày 24/8/2021 cça BÙ truong BÙ Giáo
duc và Dào t¡o vê thuc hiÇn nhiÇm vå nm hÍc 2021 2022 úng phó vÛi dËch Covid-

19, tiêp tuc thåc hiÇn ôi mói, kiên tri måc tiêu cht luong giáo dåc và ào tao; KÃ
hogch so 68/KF-BGDÐT ngày 24/01/2022 cça BÙ Giáo dåc và ào t¡o v truyên
thong giáo dåc và ào t¡o nm 2022.
Truong Dai hÍc Su ph¡m The dåc Thê thao Hà NÙi báo cáo công tác truyen thông
nm

hÍc 2021-2022 nhu sau:
I. KET QUÁ THrC HIÆN

NHIEM Vry

1 . Vigctriën khai tuyên truyên chü trrong, chính sách cçia Däng, Nhà nud

nhiem vs chính tr/ cça Ngành vê ôi

mói giáo dåc

Nm

TRUC

hoc 2021-2022 Nhà truong ä bám sát Huóng dân sô 165-HD/BTGTW/DAI HOC
ngày 09/12/2020 cua Ban Tuyên giáo Trung uong ve tuyên truyên ký niÇm các nga THE DUG T
le lón và su kiÇn lich së quan trong trong nm
2021; Huóng dân sô 30-HD/BTGTW HA
ngày 22/11/2021 cça Ban Tuyên giáo Trung uong vê viÇe tuyên truyên ký niÇm các
ngày le lón và så kiÇn lich sù quan trong trong nm 2022, gn tuyên truyên nhïng
ngày le ký niÇm và các sy kiÇn lich së quan trong cça dât nuóc vÛi tuyên truyÁn giáo
dyc vê chính tri, tu tuóng Chù nghia Mác Lênin, tu tróng Hô Chií Minh; Chi thË 05-

CT/TW ngày 15/5/2016 cça BÙ Chinh trË vê "ây

m¡nh hÍe t-p và làm theo tu tuong,

d¡o drc, phong cách Hô Chí Minh" và "Thích úng an toàn, linh hoat, kiêm soát hiÇu

quá dich coVID-19, nang cao chât lugng ào t¡o vÛi kêt quà triên khai thårc hiÇn
Nghi quyêt sô 29-NQ/TW cça Ban Châphành TW ang khóa XI ve ôi mói cn bàn,
toàn diÇn giáo dåc và ào t¡o; Kê ho¡ch thre hiÇn Két lu-n sÑ 51- KL/TW; Quyét
dinh cua Thç tuóng Chính phù vê triên khai thåc hiÇn chuong trinh, sách giáo khoa
giáo dyc phô thông mái, dugc ê

triên khai, nhur:

Chú dong tham muu ban hành vän bân quy dËnh, kê ho¡ch to chéc thåc hiÇn
Trong dó dä ban hành quy täc úng xë cça cán bÙ, viên chrc, s+ quan, nguôi lao Ùng;
Ban hanh quy dinh vécung câp thông tin và phát ngôn báo chí; KÃ ho¡ch truyèn thông
nm hÍc.. kip thÝi tham muu chi ¡o,

dËnh huóng, huóng dâân và triên khai nhiÇm vå

bào vÇ nên tàng tu tuong cça Dång, dâu tranh phàn bác các quan diêm sai trái, thù dËch
bào dám chât lugng, hiÇu quà; tng cuong công tác dâu tranh, phän bác các thông tin

xau, dÙe trên không gian mang; täng curong công tác quán lý, kiêm duyÇt, rà soát, xu lý
thông tin xâu, nhay cäm trên các trang m¡ng xä hÙi thuÙc quan lý cça Truông. Theo
doi, nm
trên

ja

bt,
bàn

tông hop và xây dung báo cáo tinh hinh du lu-n x hÙi dinh ky (Ùt xuât)

Truong phåc

vy

công tác länh ¡o, chi d¡o.

Kêt quá:
- PhÑi hop tuyên 03 buói hÍc t-p chính trË khôi viên chéc, s+ quan, NLÐ; 01 buôi
tu
hoc t-p Chuyên è toàn khóa nhiÇm ky ¡i hÙi XII cça ång "HÍc t-p và làm
tuong, d¡o éc, phong cách Hô Chí Minh vê ý chi ty lyc, tr cuong và khát vong phát

theo

trien dât nuóc phôn vinh, h¡nh phúc"...
- Thrc hiÇn theo huróng dân cua Ban tuyên giáo ång

üy khôi các truong d¡i

hoc, cao dang Hà NÙi t-p trung tuyên truyên qua hinh thée phát thanh nÙi bÙ truyën tai
các tài liÇu truyên truyèn ký niÇm näm tròn ngày sinh các ông chí lânh d¡o chç chôt

cua Dàng, Nhà nuóc và lânh d¡o tiên bÑi tiêu biÁu cça ång và cách m¡ng ViÇt Nam
nhu: Ký niÇm 100 nm Ngày sinh dông chí Lê Quang Dao (08/8/1921 - 08/8/2021),
Chu tich Quóc hÙi nuóc CÙng hòa xä hÙi chç ngh+a ViÇt Nam; Ký niÇm 110 nm

Ngày

sinh Dai tuóng Vô Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021); Ký niÇm 130 nm Ngày sinh
dông chí V Vn Tàn (8/1891-8/2021), lnh ¡o tiên bôi tiêu biêu cùa Dång và cãch
mang ViÇt Nam; Ký niÇm 10 nm Ngày sinh ông chí Lê Dúc ThÍ (10/10/1911
120 nm
10/10/2021),lnh ¡o tiên bôi tiêu biêu cça ång và cách m¡ng ViÇt Nam;
-

Ngày sinh ông chí Lê Hông Phong, Tóng Bi thu Ban Châp hành Trung uong Dang
Cong san Vit Nam (1902 2022). Tuyên truyên ký niÇm nm tròn ngày le, sr kin
ljch su quan trÍng và ký niÇm nm

tròn ngày thành l-p, ngày truyên thông cça các ban,

bo, ngành, oàn thê Trung uong; tó chéc quóc té, don vi vü trang nhan dan,itinh, thành
pho truc thuÙc Trung uong nhu: Ký niÇm 80 nm Ngày Bác Hô vê nuóc truc tiêp länh
dao cách mang ViÇt Nam (28/01/1941 28/01/2021) và 110 n m Ngày Bác Hô ra di

tim duong céu nuóc (05/6/1911-05/6/2021); Ký niÇm 60 näm Ngåày mÛ duròng HÙ Chí
Minh trên biên (23/10/1961 - 23/10/2021). Tuyêntruyên ký niÇm các ngày lê quoc tê:

151 nm

Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2021); 201 nm

ghen (28/11/1820 - 28/11/2021); 203 nm

Ngày sinh Ph.Ang-

Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2021)....

Truóc dien biên phúc tap cça dËch bÇnh Covid- 19, Nhà truÝng
chç Ùng triên
khai công tác tuyên truyèn, àm bào kip thòi, phù hop vói tëmg thÝi diêm, dien biên
cua dËch bÇnh, vÛi các hinh théc truyên thông.. t¡o sr oàn

kêt, thông nhât, ông

thuan cao vê nh-n thérc và hành Ùng cça toàn truong cùng xä hÙi, quyêt tâm không chê,
dày lüi dich bÇnh Covid-19. Trong ó chú trong tuyên truyên, v-n Ùng nâng cao ý théc
trách nhiÇm trong công tác phòng, chông dËch bÇnh vÛi phuong châm "SK + vaccine";

tuong vào các biÇn pháp phông, chông dich cça Chính phç, BÙ Y
té và cça tinh; khÑng chç quan, lo là, mât cänh giác nhung cüng không hoang mang,

yên tâm, tuyÇt dôi

tin

dao dong, cyc doan trong áp dång các biÇn phâp phòng, chông djch bÇnh.
Ngoài ra, tham gia viêt båi tham lu-n HÙi thåo khoa hÍc: "Dång bÙ trrÖng d¡i

hoc công l-p lnh dao thuc hiÇn NghË quyët 35 cua BÙ chính tr/ vê b£o vÇ nên täng tu
tham
tuong cúa ång, dâu tranh ph£n bác các quan diêm sai trái, thù dËch hiÇn nay";

luan HÙi nghi tông két 10 nám thuc hiÇn Nghi quyêt sô 08-NQ/TW; triên khai djch vy
công tryc tuyên múc dÙ 2 trên Công thông tin diÇn të cça Truong.

2. Công tác truyn

thöng nÙi bÙ

a) Ve to chrc phát thanh nÙi bÙ
Trong nm dã tiêp tåc tô chúc triên khai tôt công tác phát thanh nÙi bÙ, tao súre
lan toa sâu rÙng trong Nhà truong. Công tác biên t-p ã

thuc hiÇn úng

duròng lôi, chç

truong cúa Dång. Môi chuong trinh phát thanh nÙi bÙ có thoi lugng të 20 én 30 phút,
gom các chuyên måc: Tin túc tông høp; quán triÇt vn b£n, chi thË; áu tranh chóng
dien biên hoà binh", thông tin tuyên truyên theo chuyên de.
Tông sô 59 chuong trinh phát thanh.
Thuc hien 144 thông báo.
Hàng ngày tiep sóng chuong trinh thÝi sy ài tiêng nói ViÇt Nam vào khung thòi
gian:buoi sáng të 6h00 ên 6h30; buói chiêu tië 18h00- 18h30.

(Chi tiêt tai phå låc 1).

b) Vê xuât b£n ân phâm tuyên truyên
nm xuât bån các ân phâm nhu:

Trong
- Xuât b£n 04 sô Tap chi Khoa hÍc GDTC&TTTH (s6 1, 2

nm

2021; sô 1, 2 n m

2022) åm båo theo úng tôn chi, måc ích duoc câp phép quy dinh.
Hoan thành viÇc biên so¡n và xuât ban cuôn "LËch sù Truong Dai hoc Su ph¡m

TDTT Hà NÙi làm täi tiÇu tuyên truyÁn, phåc vå viÇc nghiên ctru, hÍc t-p cça cán bÙ,
viên chúrc và sinh viên.
- Mo chuyên måc "Ky niÇm 60 n m

thành lâp Truong" trên website, ng

tái các

bai viêt, hinh ånh, sáng tác cça các thê hÇ cán bÙ, viên chúc và sinh viên, hÍc viên vÁ

Trrong

Mo chuyên måc phát thanh chào mirng ký
TDTT Hà NÙi 60 nm xây dång vàphát triên (1961
c)Công tác tuyên truyên cô ông tryc quan
-

niÇm "Truông ¡i
2021)".

hÍc

Su

ph¡m

-

Dugc to chúc bäng nhiêu hinh thíc hêt séc phong phú, da d¡ng, sinh dÙng, nhr:
các cum cô dÙng trye quan, hÇ thông áp phích vói các hinh théc tuyên truyèn sinh
dong, hâp dân, cô vü không khí thi dua hÍc t-p, giàng d¡y. Trong nm
báng zón, khâu hiÇu, bng

treo hàng chåe

vot dróng; co To quôc, cò chuôi... nhân các các su kiÇn

chính tri, ngày lë, ký niÇm lón nhu: Lë ký niÇm 39 nm ngày Nhà giáo ViÇt Nam
20/11; ký niÇm 74 nm Ngày Throng binh - LiÇt s+; 76 nm Ngày Cách m¡ng tháng

Tám thành công (19/8/1945 19/8/2021) và Ngày Quôc khánh nuóc CÙng hoà x hÙi
chù nghfa ViÇt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021); 74 nm Ngày Ngày Thuong binh LiÇt sy
27/7/1947 27/7/2021); Ming Dång,ming xuân 2022; chào mùng chi¿n th¯ng 30/4
vá ngày quôc tê lao dÙng 01/5; Ngày Khoa hÍc và Công nghÇ ViÇt Nam (1I8/5); GiðTo
Hung Vuong (mùng 0

tháng 3 âm ljch); 47 nm

nhát dât nuóc (30/4/1975 30/4/2022); 68 nm
(7/5/1954 7/5/2022); 132 nm

Ngày giài phóng miên Nam, thông

Ngày Chiên thng

iÇn

Bien Phu

Ngày sinh Chú tjch Hô Chi Minh (19/5/1890

19/5/2022)...

trong

Thuc hien khánh tiêt 19 su kiÇn dàm b£o trang trÍng, dúng quy dËnh.
In an, trièn khai áp phích tuyên truyên "5 K" vê phong chông dËch Covid-19
toàn trròng: 15 áp phich logi to, 500 khô A4; 50 bi¿n báo khu vrc cách
ly y te

(A4)..

Công tác truyên thông, quång bá

3.

a) ViÇc triên khai thông tin trên công thông tin iÇn të cça Trrong
Công thông tin diÇn të cça Truong có dËa chi t¡i: https://hupes.edu.vn/
Quan tri, ng
tài tin, bài lên Trang thông tin diÇn të cça Truong hng ngày bào
dam dúng Thông tu sô 15/2018/TT-BGDÐT Quy dËnh tô chéc hoat Ùng, së dång
thu

di n tür va trang thông tin diÇn tië cça các co sÝ giáo dåc ¡i hÍc, các truÝng cao ang
su pham, dúng dËnh huóng, chât luong ngày càng dugc nâng lên.

Trong nm

SERVER
website
ngày 24/12/2026).
-

dä triên khai duy tri HOSTING SSL CLOUD VPS EMAIL
cùa Truòng trong thoi gian: 5 nm (Tù ngày 24/12/2021 én hét

So thông tin ng tåi trong nm là:
Tin bài: 116;Vän bän: 88 (Chi tiêt t¡i phå lyuc 2).
Dng 52 lich tuân ngay sau khi phát hành lên

Truong.

Công thông

tin

diÇn tëë cça

säp xêp l¡i các môn dun; c-p nh-t bô sung nÙi dung thông tin
Ngoài
ra
tiên
hành
cua các don vi phòng, khoa, dê tng cuong thông tin trên website cça truong.
Vê công tác quán lý hÙp thu iÇn tiër: Nhà truong drgc Cuc công nghÇ thông tin
(BÙ Giáo dåc và ào tao) cung câp hÙp thu diÇn të tën miên: tdh@moet.edu,vn va

hupes@moet.edu.vn. ên

nay ã câp cho toàn thÃ viên chfc, giàng viên sù dång úng

muc dích.

b) ViÇc truyên thông, quäng bá qua các sy kiÇn
To chúc ra mt ân phâm Tap chí khoa hÍc giáo dåc thê chât và thê thao truong
hoc sô 1 nm

2021 t¡o súc lan tòa vê nhà truông.

- Tham muru ây

m¡nh ho¡t Ùng

tuyên truyên thông qua các bài diÁn vän, thu

chúc mùng cça HiÇu truóng nhu: Thu chúc mùng nhân Ngày truyên thÑng; Thu chúc
ming ngày Nhà giáo Vit Nam 20/11; bài di¿n vn truyên thÑng ngày Nhàgiáo ViÇt

Nam; dien vn khai mac hÙi thào; bê m¡c hÙi thào; Thu cm on ¡i

biÁu då hÙi th£o,

trå loi phong vân báo chí...

c)Viec kêt nôi vÛi cácco quan truyên thông
Duge tiêp tyc triên khai có hiÇu quà trong viÇc phôi hop cung câp thông tin cho

báo chí de quáng bá hinh änh Truong ai

hÍe Su phm TDTT Hà NÙi. Trong nm ban

hành 02 thông cáo báo chí dê cung cap thông tin; phôi hop vÛi nhiêu báo ài

có uy tín

nhu: Dài Truyên tinh ViÇt Nam; Báo Giáo dåc và ThÝi d¡i; Báo TuÑi tr Thù ô; Pháp
luat ViÇt Nam; Báo Quôc phòng Thù ô; Bào vÇ pháp lu-t; baomoi.com Báo
Ngayday.com; Công thöng tin diÇn tir Töng cåc TDTT; Công thông tin Công doàn

Giáo dåc ViÇt Nam....
Tong sô các bài dng

trên các báo Trung urong 69 tin, bài, phóng sir trên các báo,

dài.
d) ViÇe phát triên truyên thông m¡ng x hÙi
Panpage cúa Truong: t¡i dja chi: https://www.facebook.com/SPTDTTHN
Trong nm thuong xuyên duçc c-p nh-t các thông tin. Dng 1000 tin, bài, änh.
-

Livestream: 20 su kiÇn. Các tin, bài có sy tuong tác tôt. Trung binh mõi bài vi¿t có:

7074 so nguoi ã tiêp c-n; 189 Luot thích, binh lu-n và chia sé; 409 Lugt click vào bài
viêt. Dên nay có 14.000 nguòi thích Panpage; 15.000 nguoi theo dõi. Các binh lu-n
cça ban oc êu duoc kiêm soát, không ê binh luân thông tin trái chiêu theo quan
diem, chù truong cça áng, Nhà nuóc.
- Kênh Yotube: Truong HSP

Có 517 nguoi äng
Các kênh

Thê dåc Thê thao Hà NÙi,

xuât bàn 70 video.

ký kênh. Trung binh môi video có të 300 -1000 luot xem.
thông tin khác

Dê khai thác có hiÇu quå các kênh truyên thông, trong nm

-01 video giói thiÇu vê truông vÛi Truong Cao dng

ã xây dung.

Su ph¡m TDTT Quang

Tây Trung Quôc. Dugc ài truyên hinh Trung quoc phát sóng.
01 video giói thiÇu vê truÝng.
-

01 video

-

giói thiÇu vê tuyên sinh.

4. Công tác tuyên truyên quáng bá tuyên sinh
Công tác tuyên truyên tuyên sinh duoc thåe hiÇn úng vói chç truong cça àng,
Nhà nuróc vê công tác ào t¡o, bôi duõng Ùi ngü giáo viên và cán bÙ quán lý co so
gião duc. Tap trung truyên thông kê ho¡ch triên khai nhiÇm vy thurc hiÇn ë

án "Dåo

tao, bôi duõng, nhà giáo cán bÙ quån lý giáo dåc mâm non giai doan 2018 - 2025". Cy

the

Thành l-p chuyên måc tuyên sinh HCQ

nm

2022 trên Công TTÐT cça

Truong.
Bien soan nÙi dung, biên t-p, thiêt kêthông tin tuyên sinh và giói thiÇu vê các
ngành/CTÐT.
- Xây dång Poster thông tin tuyên sinh.

- Xây dung 04 Clip (01 giói thiçu vê truong; 01 phåc vå Tu vân tuyÃn sinh; triên

khai lÙ trinh post bài, chiên lugc/chiên thuât quång cáo cho các bài viêt trÍng diêm trên
facebook; Xây dång Ùi
sinh cua Truong.

ngk cÙng tác viên là sinh viên hô trg công tác tuu vân tuyên

- Phôi hop vÛi Trung tâm Hô trg dào t¡o và cung úng nhân lrc - BÙ Giáo dåc và

Dào tao t

chéc Livestream Churong trinh Tu vân huóng nghiÇp - Tuyên sinh nm

2022 voi cho dê "Tu vân và dinh huóng nghê nghiÇp ngành Su ph¡m - Giäi pháp nâng
cao
nhân lrc ngånh Giáo dåc".
chât
lugng
To chúc dra thông báo tuyên sinh cça Truòng trên Báo Giáo dåc và ThÝi ¡i và
mÙt sô co quan truyên thông báo, ài,...
- Phân công thành viên trrc trå loi, tu vân thí sinh.
Tong sô thísinh däng ký dy thi dai hÍc chính quy ot
II. DANH GIA CHUNG
1. Dánh giá chung

1 gôm 800 thí sinh

Nm hÍc 2021-2022 là nm hÍc âu tiên ngành Giáo dåc thåc hiÇn các chù truong,
duong lôi chính sách lÛn cça ång và Nhà nuóc cça nhiÇm ky 2021 2026, nh¥t là
Chuong trinh hành ông thye hiÇn Nghi quyét ¡i hÙi XIlI cça âng; Nhà trwong
cùng cå nuóc dang phåi dôi mt vÛi nhiêu khó khn, thách thúc do ành huông cça dich
benh Covid-19, làm thay ôi

nhiêu hoat dÙng, dòi höi toàn truong phäi có các giäi
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dong cça ngành và ât nuóc.
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là báo cáo vê
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