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UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số:        /KH-STTTT 

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Phú Thọ, ngày      tháng   năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tham gia tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 
 

Thực hiện Kế hoạch số 1250/KH-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh 

về việc Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và xét công nhận tốt nghiệp 

năm học 2020 - 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ban Chỉ đạo 

thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Phú Thọ; 

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm thông tin, tuyên truyền kịp thời, toàn diện, chính xác các nội dung 

trước, trong và sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tạo sự đồng thuận, ủng hộ 

của Nhân dân và toàn xã hội trong công tác tổ chức Kỳ thi. 

- Phổ biến rộng rãi các quy định, quy chế liên quan đến công tác thi tốt 

nghiệp THPT năm 2021; thông tin công tác tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp đảm bảo an toàn an ninh thông tin, an toàn thông tin liên lạc, an 

toàn dịch vụ chuyển phát phục vụ Kỳ thi; phát hiện và xử lý các hành vi lợi dụng 

mạng Internet thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý 

thí sinh trong quá trình diễn ra kỳ thi và công tác tuyển sinh. 

2. Yêu cầu 

- Công tác triển khai thực hiện cần bám sát tình hình thực tiễn, đảm bảo 

mục đích đề ra. 

- Công tác phối hợp phải được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung 

ương, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 

2021 tỉnh Phú Thọ về công tác tổ chức Kỳ thi và công tác tuyển sinh năm 2021. 

Trọng tâm là Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề 

nghiệp năm 2021; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh về tăng 

cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp 

năm 2021; Kế hoạch số 1250/KH-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh về tổ chức 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và xét công nhận tốt nghiệp năm học 2020 - 2021. 
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- Truyền thông, cung cấp đầy đủ, chính xác các quy định, thông tin cần thiết 

về Kỳ thi; về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, thời gian, các điểm mới của Kỳ thi để 

giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh nhận thức đầy đủ, đúng đắn về Kỳ thi. 

- Tuyên truyền, vận động thí sinh và gia đình thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế trong quá trình tham gia Kỳ thi. 

- Phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác 

chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi; các phương án đảm bảo tổ chức Kỳ thi trong điều kiện 

phòng, chống COVID-19. Phản ánh công tác phối hợp, công tác thanh tra, kiểm 

tra, công tác giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn tại các điểm tổ chức thi... 

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông gắn với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật 

tự an toàn giao thông”; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Nghị định số 

100/NĐ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 

16/01/2020 của Chính phủ để nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông, 

góp phần đảm bảo an toàn bảo đảm trật tư, an toàn giao thông kỳ thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021. 

2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo an toàn an ninh 

thông tin, an toàn thông tin liên lạc, an toàn dịch vụ chuyển phát. 

3. Tăng cường theo dõi, rà soát, phát hiện, phối hợp xử lý các hành vi lợi 

dụng mạng Internet thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến 

tâm lý thí sinh trong quá trình diễn ra kỳ thi và công tác tuyển sinh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

1.1. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

- Tham mưu, hướng dẫn các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh triển 

khai thực các nội dung theo hiện Kế hoạch. 

- Đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

1.2. Phòng Công nghệ thông tin  

Phối hợp, triển khai sử dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm hỗ trợ kịp thời 

khi xảy ra sự cố liên quan đến bảo mật cơ sở dữ liệu của Kỳ thi. 

1.3. Phòng Bưu chính - Viễn thông 

 Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông thực hiện công 

tác bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng, an toàn an ninh thông tin, an toàn dịch vụ 

chuyển phát, tạo thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức Kỳ thi, việc 

công bố kết quả thi, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và chuyển phát hồ 

sơ nhập học của thí sinh trên địa bàn. 

1.4. Thanh tra Sở 

Tổ chức theo dõi, rà soát, phát hiện, phối hợp xử lý các hành vi lợi dụng 

mạng Internet thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý 
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thí sinh trong quá trình diễn ra kỳ thi và công tác tuyển sinh. 

 1.5. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông  

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, 

của tỉnh về công tác tổ chức Kỳ thi.  

- Tăng cường thời lượng tin, bài để thông tin, phổ biến rộng rãi các quy 

định, quy chế, đặc biệt là những điểm mới liên quan đến Kỳ thi. 

- Thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ những nội dung liên quan đến công 

tác tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh trong điều kiện phòng chống COVID-19. 

3. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền về công tác chuẩn bị và tổ chức 

Kỳ thi cho Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí, truyền thông để 

đảm bảo công tác tuyên truyền được kịp thời, chính xác, hiệu quả. 

- Trao đổi với Sở Thông tin và Truyền thông các nội dung cụ thể đối với 

công tác phối hợp đảm bảo thông tin liên lạc, an ninh thông tin, bảo mật dữ liệu 

của Kỳ thi. 

4. Đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh 

Tổ chức tuyên truyền theo Kế hoạch số 1250/KH-UBND ngày 14/5/2021 

về việc Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và xét công nhận tốt nghiệp 

năm học 2020 - 2021của UBND tỉnh; cung cấp thông tin về kết quả tuyên truyền 

cho Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

5. Đề nghị UBND các huyện, thành, thị 

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các 

huyện, thành, thị; Trang thông tin điện tử tổng hợp của địa phương; hệ thống thông 

tin cơ sở tổ chức thông tin, tuyên truyền các nội dung tại mục 1, phần II của Kế 

hoạch này và công tác tổ chức Kỳ thi diễn ra tại cơ sở. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện; báo cáo kết quả 

về Sở Thông tin và Truyền thông (qua Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản) trước 

ngày 14/7/2021 để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

tỉnh theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Đ/c Phan Trọng Tấn - PCT UBND tỉnh (B/c); 

- Sở GD&ĐT; 

- Báo Phú Thọ; Đài PT&TH tỉnh: 

- UBND các huyện, thành, thị; 
- GĐ; các PGĐ;  

- TTBCXB, BCVT, CNTT, VP, Ttra; 

- Trung tâm CNTT&TT; 

- Lưu: VT, TTBCXB (KT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Thúy 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-02T16:45:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Thị Hồng Thúy<thuynth@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-02T17:00:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-02T17:00:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-02T17:00:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-02T17:01:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




