UBND TỈNH GIA LAI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 960/STTTT-TTBCXB

Gia Lai, ngày 16 tháng 7 năm 2020

V/v tuyên truyền Kỳ thi tốt nghiệp trung
học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Gia Lai

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các cơ quan báo chí địa phương;
- Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố.
Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại Chỉ thị
số 11/CT-UBND ngày 07/7/2020 về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt
nghiệp trung học phổ thông năm 2019 tại tỉnh Gia Lai; Thông báo số 01/TB-BCĐ
ngày 09/7/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm 2020 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Kỳ
thi tốt nghiệp THPT năm 2020,
Để góp phần cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và tuyển
sinh năm 2020 được triển khai nghiêm túc, trung thực, công bằng, an toàn, hiệu
quả, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh trong điều kiện còn nguy cơ của dịch bệnh; Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan báo chí địa phương,
phóng viên thường trú, văn phòng đại diện trên địa bàn tỉnh; Phòng Văn hóa và
Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố
(sau đây gọi chung là cấp huyện) tổ chức triển khai một số nội dung sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền về Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT)
quốc gia năm 2020 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại Chỉ thị số
11/CT-UBND ngày 07/7/2020, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
Gia Lai tại Kế hoạch số 93/KH-STTTT ngày 13/7/2020 về triển khai các nội dung
phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao
đẳng năm 2020 tại tỉnh Gia Lai của ngành Thông tin và Truyền thông.
2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành và
toàn thể xã hội nhằm phối hợp chặt chẽ trong tổ chức Kỳ thi, đảm bảo nghiêm túc,
an toàn, đúng Quy chế thi THPT quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định,
giảm tốn kém về thời gian, chi phí của xã hội và người học, đảm bảo quyền lợi,
nghĩa vụ, nguyện vọng chính đáng của học sinh.
3. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 như: Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh trình độ
đại học, các quy định, hướng dẫn liên quan kỳ thi; tuyên truyền, hướng dẫn thực
hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức ôn tập cho học sinh, học
viên trong các trường THPT, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục
thường xuyên trên địa bàn tỉnh; thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác các quy định,
thông tin cần thiết về Kỳ thi và công tác tuyển sinh; giải đáp kịp thời những băn
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khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến Kỳ thi
và tuyển sinh.
4. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh là
con em dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa có
điều kiện tham dự kỳ thi, không để học sinh nào phải bỏ thi vì gặp quá khó khăn về
điều kiện kinh tế hay đi lại.
5. Tuyên truyền việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt
động liên quan đến kỳ thi, nhất là việc đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển vào các
trường đại học, cao đẳng nhằm hạn chế tối đa việc đi lại nhiều lần không cần thiết
của học sinh, tránh gây khó khăn, phiền hà cho học sinh, phụ huynh học sinh và
các tổ chức, cá nhân trước, trong và sau Kỳ thi.
6. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, tuyên truyền,
thông tin kịp thời những nội dung liên quan đến Kỳ thi như: công tác tuyển sinh
giáo dục nghề nghiệp, công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, công
tác bảo mật, bảo vệ an toàn đề thi, bài thi tại các điểm thi trong ngày thi; công tác
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng ngừa dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm;
công tác xử lý các sự cố liên quan đến Kỳ thi.
7. Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện tăng cường chỉ đạo công tác tuyên
truyền ở địa phương với những hình thức phù hợp; hướng dẫn đài Truyền thanh
cấp xã tuyên truyền phù hợp, có hiệu quả công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp
THPT quốc gia năm 2020 đến với mọi tầng lớp nhân dân địa phương, nhất là đối
với các hộ gia đình có con, em tham dự Kỳ thi, hướng dẫn, giúp đỡ thí sinh về nơi
cư trú, đi lại và những thông tin cần thiết về Kỳ thi, vị trí các điểm thi.
Chi tiết Chỉ thị số 11/CT-UBND được đăng trên trang thông tin điện tử của
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại địa chỉ:
https://gialai.gov.vn/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/11ct-ubnd.3908.aspx
Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn
nêu tại công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Gia Lai (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Giáo dục và Đào tạo (phối hợp);
- Lưu VT, P.TTBCXB.
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