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Phụ lục
NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2020 - 2021
(Kèm theo Kế hoạch số
/KH-SGDĐT ngày tháng 10 năm 2020)
Thời gian

Nội dung tuyên truyền

- Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với
giáo dục mầm non, GDPT, GDTX.
- Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020 - 2021.
Tháng 8 - Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND
đến tháng ngày 11/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai
9/2020
Châu về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 2021
- Công tác khai giảng và triển khai một số hoạt
động đầu năm học 2020 - 2021.

Đơn vị
chủ trì

Các
phòng
chuyên
môn,
nghiệp vụ Sở, các
đơn vị giáo dục;
- Cơ quan truyền
Văn
thông (Đài Phát
phòng Sở
thanh -Truyền hình
tỉnh,
Báo
Lai
Châu, các cơ quan
báo chí thường trú
trên địa bàn tỉnh)

Hội thảo thực hiện CTGDPT lớp 1.

Tháng
10/2020

Xây dựng cộng đồng học tập đối với GDMN.
- Xây dựng cộng đồng học tập đối với GDMN.
- Kết quả thực hiện Đề án tăng cường tiếng Việt
cho trẻ em mần non (MN), học sinh tiểu học (TH)
người dân tộc thiểu số và Chuyên đề xây dựng
trường MN lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 20162020.

Tháng
10/2020 Thực hiện các chuyên mục vì trẻ thơ đối với 2 cấp
đến tháng học MN, TH.
7/2021

Đơn vị phối hợp

Phòng
GDMNTH

Các
phòng
chuyên
môn,
nghiệp vụ Sở, các
đơn vị giáo dục;
- Cơ quan truyền
thông (Đài Phát
thanh -Truyền hình
tỉnh,
Báo
Lai
Châu, các cơ quan
báo chí thường trú
trên địa bàn tỉnh)

Đối tượng
truyền
thông

Hình thức

- Cán bộ
công chức,
viên
chức
trong toàn
ngành.
- Học sinh.
- Đăng tải trên
- Cha mẹ
webside
học sinh và
Ngành, đơn vị;
nhân dân.
báo, đài Trung
ương và địa
phương.
- Thủ trưởng
- Cán bộ
đơn vị triển
công chức,
khai tại cơ
viên
chức
quan.
trong toàn
ngành.
- Học sinh.
- Cha mẹ
học sinh và
nhân dân.
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Thời gian

Nội dung tuyên truyền

Đơn vị
chủ trì

Tháng 10
đến tháng
Công tác tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và
11/2020;
công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm học
tháng 01
2020-2021.
đến tháng
5/2021

Phòng
Khảo thí
và Quản
lý chất
lượng
giáo dục

Tháng 10 Tập huấn đại trà cán bộ quản lý, giáo viên THCS,
đến tháng THPT tại tỉnh theo Modun 2, Chương trình giáo
12/2020 dục phổ thông 2018.

Phòng
GDTrHTX&CN

- Luật Giao thông.
Tháng
- Giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho
Phòng
10/2020 học sinh.
Chính trị đến tháng - Phòng chống vi phạm pháp luật trong trường học.
Tư tưởng
02/2021 - Tuyên truyền về Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về
phòng, chống ma túy cho học sinh năm 2020.

Đơn vị phối hợp
Các
phòng
chuyên
môn,
nghiệp vụ Sở, các
đơn vị giáo dục;
- Cơ quan truyền
thông (Đài Phát
thanh -Truyền hình
tỉnh,
Báo
Lai
Châu, các cơ quan
báo chí thường trú
trên địa bàn tỉnh)
- Các đơn vị giáo
dục;
- Cơ quan truyền
thông (Đài Phát
thanh -Truyền hình
tỉnh,
Báo
Lai
Châu, các cơ quan
báo chí thường trú
trên địa bàn tỉnh)

Đối tượng
truyền
thông

Hình thức

- Cán bộ
công chức,
viên
chức
trong toàn
ngành.
- Học sinh.

Cán bộ công
chức, viên
chức trong
toàn ngành.

- Cán bộ
Các
phòng công chức,
chuyên
môn, viên
chức
nghiệp vụ Sở, các trong toàn
đơn vị giáo dục;
ngành.
- Học sinh.

- Đăng tải trên
webside
Ngành, đơn vị;
báo, đài Trung
ương và địa
phương.
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Thời gian

Nội dung tuyên truyền
- Hội khỏe Phù đổng tỉnh Lai Châu lần thứ VII
năm 2020
- Phòng chống xâm hại tình dục trong học sinh THPT.
- Hội thi Giai điệu tuổi hồng ngành Giáo dục và
Đào tạo năm học 2020-2021.
Tôn vinh, biểu dương các nhân tố điển hình, các
hoạt động đổi mới, sáng tạo, các tấm gương người
tốt, việc tốt trong ngành.

Tháng
11/2020

Tháng
12/2020

Đơn vị
chủ trì

Văn
phòng

Đối tượng
Đơn vị phối hợp
truyền
Hình thức
thông
- Cơ quan truyền - Cha mẹ - Thủ trưởng
thông (Đài Phát học sinh và đơn vị triển
thanh -Truyền hình nhân dân.
khai tại cơ
tỉnh,
Báo
Lai
quan.
Châu, các cơ quan
báo chí thường trú
trên địa bàn tỉnh)

- Các đơn vị giáo
dục;
- Cơ quan truyền
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Phòng Tổ thông (Đài Phát
Chính phủ về việc đánh giá xếp loại chất lượng chức cán thanh -Truyền hình
cán bộ, công chức, viên chức
bộ
tỉnh,
Báo
Lai
Châu, các cơ quan
báo chí thường trú
trên địa bàn tỉnh)
Kết quả giai đoạn I thực hiện Đề án tăng cường
Các
phòng
Phòng
tiếng Việt.
môn,
GDMN- chuyên
nghiệp vụ Sở, các
TH
Đổi mới các hình thức tổ chức dạy học đối với lớp 1.
đơn vị giáo dục;
Phòng
- Cơ quan truyền
Đổi mới CTGDPT đối với lớp 2, lớp 6.
GDTrH- thông (Đài Phát
TX&CN thanh -Truyền hình
tỉnh,
Báo
Lai
Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.
Phòng

Cán bộ công
chức, viên
chức trong
toàn ngành.

- Cán bộ
công chức,
viên
chức
trong toàn
ngành.
- Học sinh.
- Cha mẹ
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Đối tượng
Thời gian
Nội dung tuyên truyền
Đơn vị phối hợp
truyền
thông
KT&QLC Châu, các cơ quan học sinh và
Thi học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 2021.
LGD
báo chí thường trú nhân dân.
trên địa bàn tỉnh)
Phòng
Những chuyển biến tích cực từ một ngôi trường
GDMNvùng khó.
TH
Tháng
01/2021 Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của
Phòng Tổ
Chính phủ về Quy định lộ trình thực hiện nâng
chức cán
trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm
bộ
non, tiểu học, trung học cơ sở.
Phòng
Công khai dự toán ngân sách năm 2021.
KHTC
Cơ quan Sở
Kết quả tình hình thực hiện tiết kiệm chống lãng
Phòng
Văn phòng; Phòng
GD&ĐT
phí năm 2020.
KHTC
Chính trị - Tư tưởng
Phòng
Công khai quản lý tài sản năm 2020.
KHTC
Các đơn vị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết
Các
phòng - Cán bộ
Phòng
Tháng 02 số 34/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Hội
chuyên
môn, công chức,
đến tháng đồng nhân dân tỉnh thông qua đề án nâng cao chất GDTrH- nghiệp vụ Sở, các viên
chức
lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn TX&CN đơn vị giáo dục;
3/2021
trong toàn
2016 -2020.
- Cơ quan truyền ngành.
Phòng chống dịch bệnh trong các cơ sở GDMN
thông (Đài Phát - Học sinh.
Phòng
khi giao mùa.
thanh -Truyền hình - Cha mẹ
GDMNtỉnh,
Báo
Lai học sinh và
Công tác triển khai biên soạn Chương trình giáo
TH
Châu, các cơ quan nhân dân.
dục địa phương lớp 2.
Đơn vị
chủ trì

Hình thức

Thủ
trưởng
đơn vị triển
khai tại cơ
quan.
- Đăng tải trên
webside
Ngành, đơn vị;
báo, đài Trung
ương và địa
phương.
- Thủ trưởng
đơn vị triển khai
tại cơ quan.
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Thời gian

Nội dung tuyên truyền

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị phối hợp

Đối tượng
truyền
thông

Hình thức

Phòng
báo chí thường trú
- Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia 2021.
Khảo thí trên địa bàn tỉnh)
Tháng 3
- Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
và Quản
đến tháng
- Tổ chức thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp
lý chất
4/2021
8,9,10,11,12 cấp tỉnh.
lượng
giáo dục
Tháng 4
Phòng
đến tháng Công tác triển khai CTGDPT lớp 2.
GDMN5/2021
TH
Công tác chuẩn bị cho kết thúc năm học 2020 Văn
2021.
phòng Sở
Phòng
Tháng 5 Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Khảo thí
và Quản
đến tháng THPT năm 2021.
lý chất
7/2021
lượng GD
Công khai quyết toán ngân sách năm 2020.

Tháng
6/2021

Công tác triển khai CTGDPT lớp 2 và CTGD địa
phương lớp 2.
Tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10.

Phòng
KHTC

Văn phòng; Phòng Cơ quan Sở
Chính trị - Tư tương. GD&ĐT

Phòng
GDMNTH
Phòng
Khảo thí

- Cán bộ
Các
phòng công chức,
chuyên
môn, viên
chức
nghiệp vụ Sở, các trong toàn
đơn vị giáo dục;
ngành.

Thủ
trưởng
đơn vị triển
khai tại cơ
quan.
- Đăng tải trên
webside Ngành,
đơn vị; báo, đài
Trung ương và
địa phương.

6
Thời gian

Nội dung tuyên truyền

Đơn vị
chủ trì
và Quản
lý chất
lượng
giáo dục

Tháng
7/2021

Tháng
8/2021

Công tác chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tổng
kết năm học 2020 - 2021.
Tuyên truyền về Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh
Lai Châu lớp 6.
Tổ chức tập huấn bồi dưỡng thực hiện sách giáo
khoa lớp 6.
Tập huấn Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Lai
Châu lớp 6.

Văn
phòng

Phòng
GDTrHTX&CN

Đơn vị phối hợp
- Cơ quan truyền
thông (Đài Phát
thanh -Truyền hình
tỉnh,
Báo
Lai
Châu, các cơ quan
báo chí thường trú
trên địa bàn tỉnh)
- Các đơn vị giáo
dục;
- Cơ quan truyền
thông (Đài Phát
thanh -Truyền hình
tỉnh,
Báo
Lai
Châu, các cơ quan
báo chí thường trú
trên địa bàn tỉnh)

Đối tượng
truyền
thông
- Học sinh.
- Cha mẹ
học sinh và
nhân dân.

Hình thức
- Thủ trưởng
đơn vị triển
khai tại cơ
quan.

