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KẾ HOẠCH  

TRUYỀN THÔNG VỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

của trường THPT Trần Hưng Đạo -Thanh Xuân từ năm học 2017 - 2018 

 

Căn cứ Kế hoạch số 740/KH-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, nội dung Truyền thông về Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) năm học 2017-

2018; 

Căn cứ Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Thành phố 

Hà Nội về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước 

thành phố Hà Nội năm 2017; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-THĐTX ngày 11/01/2018 của Hiệu trưởng 

trường THPT Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân; 

Ban truyền thông trường THPT Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân xây dựng Kế 

hoạch truyền thông về GD&ĐT năm học 2017-2018 và các năm tiếp theo như sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

-  Nâng cao nhận thức, làm rõ các chủ trương, chính sách cũng như những chỉ 

đạo, điều hành của các cấp quản lý nhà nước về GD&ĐT để xã hội hiểu đúng, ủng 

hộ và chia sẻ với các hoạt động của trường. 

-  Tạo sự đồng thuận của xã hội, các cấp, các ngành, lãnh đạo các địa phương 

trong việc thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT theo yêu cầu của Bộ 

GD&ĐT 

2. Yêu cầu 

- Nội dung truyền thông phản ánh đúng, kịp thời các chủ trương, chính sách 

của Đảng, Nhà nước và của ngành GD&ĐT. 

-  Đảm bảo 100% các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, giấy mời được công khai 

trên môi trường mạng thông qua website, thư điện tử của trường. 

- Nhanh chóng nhận diện, dự báo được các vấn đề “nóng” trong trường, kịp 



thời có giải pháp định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao của HĐSP. 

- Không sử dụng hòm thư cá nhân trong hoạt động chỉ đạo và điều hành các 

nhiệm vụ về GD&ĐT của trường. 

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG 

Tập trung truyền thông ba nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018: Đổi mới 

chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật giáo dục; Theo dõi dư luận xã hội về lĩnh vực GD&ĐT nói chung và GD&ĐT 

Hà Nội nói riêng. 

Bên cạnh kế hoạch truyền thông chung của ngành, trường xây dựng kế hoạch 

truyền thông riêng của đơn vị, trong đó trọng tâm truyền thông về: 

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng 

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, pháp luật cho học sinh; đổi mới, nâng 

cao chất lượng giáo dục thể chất trong nhà trường theo định hướng phát triển toàn 

diện đức-trí-thể-mỹ, xây dựng trường học an toàn, thân thiện trong thực hiện 

chương trình và sách giáo khoa mới; truyền thông giáo dục sức khỏe, giáo dục kỹ 

năng sống, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, bạo lực học đường, bảo 

hiểm y tế, an toàn thực phẩm. PHT phụ trách Đức dục làm đầu mối. 

2. Công tác tổ chức cán bộ 

Công tác đào tạo bồi dưỡng, tuyển dụng giáo viên đáp ứng yêu cầu chương 

trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; quản lý tinh giản biên chế tổ chức bộ 

máy, cơ cấu vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số 

lượng người làm việc trong nhà trường; chế độ tiền lương; thực hiện quy chế dân 

chủ trong nhà trường; nâng cao chất lượng đạo đức nghề nghiệp đối với nhà giáo, 

cán bộ quản lý giáo dục. Hiệu trưởng làm đầu mối. 

3. Công tác cơ sở vật chất và kế hoạch tài chính 

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu chất lượng dạy học, thực 

hiện tốt chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; công tác xây dựng 

trường chuẩn Quổc gia; công tác thu chi đầu năm học, công tác tài chính trong giáo 

dục, chính sách học phí mới. PHT phụ trách CSVC làm đầu mối. 

4. Công tác thi và kiểm định chất lượng giáo dục 

Công tác tuyển sinh vào; công tác tổ chức các kỳ kiểm tra, thi; công tác  kiểm 

định chất lượng giáo dục. PHT phụ trách CM làm đâu mối. 

5. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Thực hiện nhiệm vụ kỷ cương hành chính trong trường học; giáo viên chấp 



hành chủ trương chính sách, chấp hành chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước các 

cấp. CTCĐ làm đầu mối. 

6. Chế độ thông tin báo cáo 

Định kỳ trước ngày 25 hàng tháng, trường chủ động nắm bắt tình hình dư 

luận quan tâm tới các hoạt động GD&ĐT, kết quả xử lý tại đơn vị. Báo cáo trực 

tuyển về Sở qua địa chỉ http://truyenthong.hanoi-edu.vn để tổng hợp, báo cáo về Bộ 

GD&ĐT và UBND Thành phố./. 

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Đ/c Phạm Thị Tâm - Hiệu trưởng: Trưởng ban truyền thông, chịu trách 

nhiệm chung. 

2. Đ/c Giang Thị Kim Anh – Phó hiệu trưởng: Phó trưởng ban truyền thông. 

Phát ngôn viên của nhà trường, phụ trách trang web nhà trường.   

3. Đ/c Vũ Đình Hà – Phó hiệu trưởng: Phó trưởng ban truyền thông. Chịu 

trách nhiệm thông tin các nội dung liên quan tới Cha mẹ học sinh (CMHS) và học 

sinh (HS). 

4. Đ/c Nguyễn Quang Minh - Phó hiệu trưởng: Phó trưởng ban truyền thông. 

Chịu trách nhiệm thông tin các nội dung liên quan tới  CBGVNV. Chịu trách nhiệm 

thực hiện chế độ báo cáo Sở GD&ĐT Hà Nội. 

5. Đ/c Ngô Thị Thanh Thảo – Phó bí thư Chi bộ: Ủy viên. Chịu trách nhiệm 

thông tin về công tác Đảng. 

6. Đ/c Lê Trọng Nghĩa – Chủ tịch :  Ủy viên. Phụ giúp đ/c Nguyễn Quang 

Minh trong việc thông tin các nội dung liên quan tới CBGVNV. 

7. Đ/c Vương Văn Thủy – BT Đoàn: Ủy viên. Phụ giúp đ/c Vũ Đình Hà 

trong việc thông tin các nội dung liên quan tới CMHS và HS. 

8. Đ/c Vũ Văn Tân – PBT Đoàn: Ủy viên. Phụ giúp đ/c Vũ Đình Hà trong 

việc thông tin các nội dung liên quan tới CMHS và HS. Phụ giúp đ/c Giang Thị Kim 

Anh trong việc đưa thông tin, hình ảnh lên trang web của trường. 

9. Đ/c Triệu Thị Kim Dung – CTHLHTN: Ủy viên. Phụ giúp đ/c Vũ Đình 

Hà trương việc thông tin các nội dung liên quan tới CMHS và HS. Phụ giúp đ/c 

Giang Thị Kim Anh trong việc đưa thông tin lên trang web của trường. 

10. Đ/c Đỗ Thị Thu Hồng – GV: Ủy viên. Phụ giúp đ/c Giang Thị Kim Anh 

trong việc đưa thông tin lên trang web của trường. 

11.  Đ/c Trần Thị Kim Liên – NV : Ủy viên. Phụ giúp đ/c Giang Thị Kim 

Anh trong việc đưa thông tin lên trang web của trường, chịu trách nhiệm nội dung, 

vận hành, hình ảnh trên trang web của trường. 

12.  Đ/c Vũ Quốc Hưng – GV: Ủy viên. Phụ giúp đ/c Giang Thị Kim Anh 

trong việc đưa thông tin lên trang web của trường, chịu trách nhiệm nội dung, vận 

hành, hình ảnh trên trang web của trường. 

http://truyenthong.hanoi-edu.vn/


13.  Đ/c Trần Thị Ái Vân – TKHĐ: Ủy viên. Lưu giữ, ghi chép các nội dung 

họp, triển khai công tác truyền thông trong trường. 

14.  Các đ/c TTCM: Ủy viên.  Là đầu mối phản ánh các hoạt động truyền 

thông trên web của trường về lĩnh vực chuyên môn của tổ phụ trách. 

Ban truyền thông  cung cấp thông tin kịp thời các hoạt động trên website của 

trường tạo lập kênh thông tin đa chiều giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội. 

 

Nơi nhận: 

- Ban truyền thông (để t/h) 

- Sở GD&ĐT (để b/c) 

- Lưu VT 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

   Phạm Thị Tâm 

 


