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UBND TỈNH VĨNH PHÚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 631 /STTTT-TTBCXB

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 7 năm 2020

V/v tuyên truyền Kỳ thi
tốt nghiệp THPT 2020

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Báo Vĩnh Phúc;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc;
- Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc (Hội VHNT Vĩnh Phúc);
- Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc;
- Các cơ quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử;
- Các cơ quan, đơn vị xuất bản Bản tin;
- Phòng Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa, TT và Thể thao các huyện, thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 4842/UBND-VX2, ngày
26/6/2020 về việc công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Vĩnh
Phúc 2020, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị
như sau:
1. Đối với các cơ quan tuyên truyền
- Đề nghị cơ quan, đơn vị dành diện tích đăng tải, thời lượng, tần suất phát
sóng phù hợp, thông tin tuyên truyền Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 24/6/2020 của
Thủ tướng Chính phủ, văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo
(GD&ĐT), của tỉnh về công tác tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh.
- Nội dung tập trung tuyên truyền:
a) Trước kỳ thi: Tập trung tuyên truyền
- Công tác chuẩn bị kỳ thi của Bộ GD&ĐT, của địa phương, Sở GD&ĐT,
các nhà trường, thí sinh dự thi; những thay đổi, điểm mới trong quy chế, những
lưu ý quan trọng về kỳ thi.
- Công bố rộng rãi lịch thi, đề minh họa, các bài phân tích ma trận đề thi,
các lưu ý trong ôn luyện thi của các thí sinh…
- Công tác tổ chức kỳ thi của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, hoạt động của Ban
chỉ đạo thi cấp tỉnh, các hội nghị, lớp tập huấn nghiệp vụ làm thi, công tác thanh
tra, kiểm tra coi thi, chấm thi.
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- Công tác ôn tập cho học sinh, quá trình chuẩn bị tổ chức thi của các điểm
trường, các hội đồng thi; Các kỹ năng làm bài, lưu ý cần thiết đối với thí sinh
trước ngày thi, nhắc lại lịch thi…
- Công tác phối hợp tổ chức kỳ thi, tiếp sức mùa thi.
b) Ngày thi đầu tiên:
- Ghi nhận không khí các điểm thi, tâm thế học sinh khi đi thi, công tác tổ
chức thi tại các hội đồng thi.
c) Sau mỗi buổi thi:
- Ghi nhận đề thi, những đánh giá của học sinh, giáo viên về đề thi, mức độ
làm được bài, công tác tổ chức thi tại các điểm.
- Đăng tải đáp án tham khảo (nếu có).
- Cập nhật số liệu, tình hình môn thi, buổi thi toàn tỉnh.
d) Sau Kỳ thi:
- Bám sát công bố điểm thi, phân tích phổ điểm của Bộ GD&ĐT, của Sở
GD&ĐT Vĩnh Phúc. Các bài phân tích kết quả thi, toàn cảnh công tác tổ chức
thi tại địa phương.
- Gương học sinh đạt điểm cao của Vĩnh Phúc.
- Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.
- Công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020:
- Các thông tin chỉ đạo quản lý, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và các trường
đại học, cao đẳng, sư phạm…
- Gương học sinh thủ khoa, á khoa tốt nghiệp THPT;
- Tuyển sinh đại học của Vĩnh Phúc.
- Gương thầy cô giáo, trường lớp có nhiều học sinh đạt kết quả cao trong
kỳ thi.
- Thông tin khen thưởng, biểu dương của ngành…
2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố
- Chỉ đạo các hình thức tuyên truyền Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đối với
Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Đài
truyền thanh các xã, phường, thị trấn.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền tuyên truyền sâu rộng các
nội dung đã nêu tại mục 1 văn bản này tới đông đảo tầng lớp nhân dân.
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Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành
phố, các cơ quan, đơn vị, quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Ban Tuyên giáo TU (B/c);
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Sở Thông tin và Truyền thông
Tỉnh Vĩnh Phúc
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Đào Văn Minh

