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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Truyền thông về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 15/7/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh về
việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Cà Mau, năm 2020;
Thực hiện Công văn số 2594/BGDĐT-VP ngày 16/7/2020 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch truyền thông Kỳ thi tốt nghiệp THPT
trên địa bàn tỉnh, thành phố,
Sở GD&ĐT ban hành Kế hoạch truyền thông về Kỳ thi tốt nghiệp THPT
năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
- Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về Kỳ thi tốt nghiệp
THPT năm 2020; giúp cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên, học sinh,
phụ huynh học sinh nhận thức đầy đủ, đúng đắn ý nghĩa, mục đích của Kỳ thi;
nắm bắt đầy đủ thông tin liên quan đến Kỳ thi và những quy định, quy chế thi;
nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
- Tạo sự đồng thuận, ủng hộ và phối hợp tích cực của nhân dân; các cơ
quan, đơn vị, đoàn thể và lực lượng xã hội để tổ chức Kỳ thi tại địa phương
nghiêm túc, an toàn, chất lượng, đúng quy chế.
- Đẩy mạnh thông tin nội bộ; chủ động trong cung cấp thông tin cho báo
chí; phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trung ương và địa phương
để truyền thông cho Kỳ thi.
2. Nội dung, hình thức thông tin, truyền thông
a) Xây dựng chuyên mục “Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020” trên
Cổng Thông tin điện tử của Sở GD&ĐT, kết nối với Cổng thông tin điện tử
của các cơ quan, đơn vị liên quan
- Cập nhật đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về Kỳ thi của
Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và Sở GD&ĐT.
- Phản ánh các hoạt động của Ban Chỉ đạo thi; công tác chuẩn bị cho Kỳ
thi của các địa phương, các cơ sở giáo dục THPT, các điểm thi.
- Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong ôn thi, làm bài thi.
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- Cập nhật kịp thời, chính xác thông tin về tình hình tổ chức các buổi thi,
môn thi; kết quả thi tốt nghiệp.
b) Thông cáo báo chí về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Biên tập, cung cấp đầy đủ thông tin về Kỳ thi cho các cơ quan báo chí
theo đúng quy định nhằm tuyên truyền đầy đủ thông tin về Kỳ thi.
c) Tổ chức họp báo về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
- Thời gian dự kiến: Đợt 1: Trước kỳ thi, đợt 2: Sau khi kỳ thi kết thúc.
- Địa điểm: Phòng họp Sở GD&ĐT (Số 01, đường Bà Triệu, phòng 5,
thành phố Cà Mau).
- Thành phần tham dự: Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; đại diện các
sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở
GD&ĐT; đại diện các cơ quan báo, đài địa phương và trung ương hiện đang
hoạt động địa bàn Tỉnh.
- Nội dung: Cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị và kết quả tổ chức
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Cụm thi tỉnh Cà Mau.
d) Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông các cấp trên địa
bàn tỉnh thực hiện các chuyên mục, phóng sự, phỏng vấn, bài viết tuyên
truyền cho Kỳ thi
- Chuyên mục: “Hỏi đáp về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020” phổ biến
đến thí sinh, phụ huynh học sinh trên toàn tỉnh những thông tin cần thiết; giải
đáp những băn khăn, thắc mắc của thí sinh về Kỳ thi.
- Các phóng sự, chuyên mục phỏng vấn về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi
tại địa phương, tại từng điểm thi, các điểm mới trong Kỳ thi,…
e) Cung cấp thông tin và thực hiện báo cáo về tình hình tổ chức thi, kết
quả tổ chức thi
- Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về Kỳ thi.
- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình về Kỳ thi theo quy định.
3. Tổ chức thực hiện
a) Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn phòng Sở GD&ĐT làm đầu mối trong công tác truyền thông, phối
hợp với Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục và các phòng chuyên
môn, nghiệp vụ liên quan triển khai thực hiện các nội dung sau:
- Đăng tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp và những thông tin
cần thiết về Kỳ thi trên chuyên mục “Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020” - Cổng
Thông tin điện tử của Sở GD&ĐT.
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- Tham mưu Thông cáo báo chí, tổ chức họp báo về Kỳ thi; chủ động, kịp
thời cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình chuẩn bị cho Kỳ thi, về kết quả
của Kỳ thi.
- Thông báo địa chỉ Email và số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận và
xử lý thông tin Kỳ thi tốt nghiệpTHPT năm 2020; nắm bắt kịp thời thông tin từ
cơ sở, phản ánh Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, cấp quốc gia để chỉ đạo
xử lý.
- Giữ mối liên hệ thường xuyên, cung cấp thông tin và báo cáo kịp thời
tình hình và kết quả việc tổ chức Kỳ thi cho Bộ GD&ĐT, Ban Chỉ đạo thi cấp
tỉnh theo quy định.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền
hình tỉnh, Báo Cà Mau và các cơ quan báo chí trung ương hoạt động tại địa bàn
tỉnh truyền thông về Kỳ thi.
- Cử ông Phạm Hoàng Gan, Chánh Văn phòng, số điện thoại 0939907909,
địa chỉ hòm thư điện tử phamhoanggan75@gmail.com làm đầu mối về công tác
truyền thông của Kỳ thi.
b) Các đơn vị trực thuộc, các điểm thi - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm
2020
- Phổ biến, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Kỳ thi; các điểm mới
của Kỳ thi và kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đến toàn thể cán
bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh và nhân
dân địa phương.
- Tổ chức tập huấn, quán triệt kế hoạch tổ chức Kỳ thi, quy chế thi, những
điểm mới trong Kỳ thi năm 2020 đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên,
nhân viên của đơn vị đảm bảo yêu cầu, chất lượng; chú trọng nâng cao ý thức
trách nhiệm, đạo đức nhà giáo của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên
trong thực hiện nhiệm vụ thi; phòng tránh các gian lận trong thi cử.
- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp; Ban Chỉ đạo thi
cấp huyện; các cơ quan, đoàn thể tại địa phương để đẩy mạnh tuyên truyền cho
Kỳ thi nhằm tạo sự đồng thuận trong thực hiện và sự hỗ trợ đối với đơn vị cũng
như với học sinh, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở xa điểm
thi, để đơn vị tổ chức tốt Kỳ thi và học sinh tham gia thi thuận lợi.
- Tích cực phối hợp với các cơ quan báo, đài của địa phương để truyền
thông cho Kỳ thi. Cung cấp thông tin cho báo chí; tạo điều kiện để phóng viên
tác nghiệp truyền thông cho Kỳ thi theo quy định.
- Cung cấp thông tin và báo cáo kịp thời cho Sở GD&ĐT về tình hình, kết
quả tổ chức Kỳ thi tại đơn vị, địa phương
- Thông tin kịp thời về tình hình chuẩn bị cho Kỳ thi, tình hình tổ chức
thi, những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong quá trình thực
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hiện cho bộ phận Thường trực của Sở GD&ĐT (Trưởng phòng Khảo thí và
Quản lý chất lượng, Chánh Văn phòng) để Sở GD&ĐT báo cáo Ban Chỉ đạo cấp
tỉnh chỉ đạo xử lý.
- Thực hiện chế độ báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ về thông tin và kết quả
tổ chức mỗi buổi thi cho Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi và
Giám đốc Sở GD&ĐT theo đúng quy định.
Trên đây là Kế hoạch truyền thông về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
trên địa bàn tỉnh Cà Mau./.
Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (thay báo cáo);
- UBND tỉnh Cà Mau (thay báo cáo);
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT, CĐN GD tỉnh;
- Ban Chỉ đạo thi;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- Đơn vị, trường học trực thuộc Sở GD&ĐT;
- Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GD&ĐT;
- Cổng Thông tin điện tử Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT.
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