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   UBND TỈNH HÀ TĨNH 

   SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

   Số:        /BC-STTTT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 03/11/2011 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển, nâng cao chất lượng giáo 

dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo 

 

Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 09/9/2021 của Tỉnh ủy về Tổng 

kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 03/11/2011 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến 

năm 2015 và những năm tiếp theo     Th ng tin và Tru ền th ng   o c o công 

tác tuyên truyền như sau: 

1. Công tác chỉ đạo thực hiện  

Hàng năm     Thông tin và Truyền thông phối hợp với S  Giáo dục và 

Đào tạo tổ chức tuyên truyền thông tin, tuyên truyền về về phát triển, nâng cao 

chất lượng giáo dục và đào tạo; đồng thời th ng qua Hội nghị giao  an   o chí 

định kỳ hàng th ng     Th ng tin và Tru ền th ng phối hợp với Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủ  thực hiện chỉ đạo  định hướng c c cơ quan th ng tấn    o chí m  

chuyên trang, chuyên mục  tăng cường tin bài tuyên truyền về Nghị quyết số 05-

NQ/TU ngày 03/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển, nâng 

cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo, các 

chủ trương  chính s ch của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào 

tạo. 

Bên cạnh đó  từ năm 2014     Thông tin và Truyền th ng đã phối hợp S  

Văn hóa  Thể thao và Du lịch, S  Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo c c địa phương  

đơn vị  c c cơ s  giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức tốt hoạt động “Ngà    ch 

Việt Nam 21/4” hàng năm  qua đó góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc 

trên địa bàn tỉnh. 

2. Kết quả tuyên truyền 

C c cơ quan th ng tấn, báo chí và hệ thống th ng tin cơ s  đã kịp thời 

triển khai tốt công tác thông tin, tuyên truyền về phát triển, nâng cao chất lượng 

giáo dục và đào tạo, cụ thể: 

- Đài Ph t thanh và Tru ền hình tỉnh: xây dựng và ph t sóng hơn 300 bản 

tin, phóng sự ngắn/năm về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo 

trong các bản tin thời sự, chuyên mục “Tạp chí Giáo dục”  “Tạp chí Tuổi xanh”  

“Khoa học và đời sống”. Thông tin kịp thời về c c văn  ản, nghị quyết các chính 

s ch liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo, những vấn đề được Nhân dân 

và học sinh quan tâm. 
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- B o Hà Tĩnh đã đăng tải 350 tin, bài/năm về phát triển, nâng cao chất 

lượng giáo dục và đào tạo trong chuyên mục “Giáo dục” và c c chu ên mục 

kh c  thường xuyên tuyên truyền về giáo dục và đào tạo  c c gương điển hình, 

mô hình tiêu biểu trong công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. 

- B o chí Trung ương và tỉnh bạn có thông báo hoạt động trên địa bàn 

cũng đã có trên 250 tin, bài tuyên truyền về phát triển, nâng cao chất lượng giáo 

dục và đào tạo của tỉnh.  

- Hệ thống truyền thanh cơ s  c c xã  phường, thị trấn thường xuyên triển 

khai c c chương trình ph t thanh về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và 

đào tạo tại địa phương; tu ên tru ền, biểu dương m  hình  điển hình tiêu biểu 

trong công tác giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài, các em học sinh 

vượt khó, học giỏi … góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. 

Bên cạnh đó  từ năm 2014  thực hiện Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt 

Nam hàng năm, S  Thông tin và Truyền thông phối hợp với S  Văn hóa Thể 

thao và Du lịch, S  Giáo dục và Đào tạo đã đồng chủ trì tổ chức chuỗi các hoạt 

động Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh  trong đó tại cấp tỉnh đã tổ chức 

trưng  à  triển lãm hàng vạn cuốn sách với các chủ đề: “Tư liệu về Nguyễn Du -

Truyện Kiều”  “Dân ca ví  giặm Nghệ Tĩnh”  “t c phẩm văn học nổi tiếng trong 

nước và nước ngoài”  “s ch phục vụ thiếu nhi”  “s ch   tế - giáo dục sức khỏe”  

“s ch về khoa học – kỹ thuật”.... Ban Tổ chức Ngà    ch cũng đã ph t động 

phong trào đọc và tặng sách, báo trong hệ thống thư viện công cộng  thư viện 

trường học  trong c c cơ quan  đơn vị, lực lượng vũ trang  c c nhà s ch.  

Từ năm 2016 đến nay, S  Thông tin và Truyền th ng đã phối hợp S  

Giáo dục và Đào tạo tổ chức 29 cuộc triển lãm về chủ quyền của Việt Nam đối 

với hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa tại các huyện, thành phố, thị xã, các 

Trường THPT trên địa bàn tỉnh  giao lưu hỏi đ p về tình hình chủ quyền biển 

đảo, thu hút gần 500 ngàn lượt người tham quan, tìm hiểu  trong đó  phần lớn là 

học sinh, sinh viên, giáo viên các cấp.  

3. Tồn tại, hạn chế 

- Việc tuyên truyền về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo 

  một số địa phương  đơn vị triển khai, thực hiện còn thực hiện chưa thường 

xuyên. 

- Kinh phí bố trí hoạt động tuyên truyền phát triển, nâng cao chất lượng 

giáo dục và đào tạo; hoạt động Ngày Sách Việt Nam còn hạn chế. 

- Việc tiếp xúc, cung cấp thông tin cho báo chí, phản hồi thông tin báo 

nêu   một số địa phương  đơn vị còn chậm, thiếu chủ động. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục chỉ đạo c c cơ quan th ng tấn   o chí tăng cường tin bài tuyên 

truyền các chủ trương  đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

về lĩnh vực giáo dục  trong đó chú trọng triển khai tuyên truyền về: Nghị quyết 

số 05-NQ/TU ngày 03/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển, 

nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo 
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2. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tập trung nâng cao hiệu quả 

công tác tuyên truyền trên hệ thống th ng tin cơ s . 

3. Phối hợp S  Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn c c cơ quan  đơn vị thuộc 

ngành giáo dục và đào tạo kỹ năng trong tiếp xúc, cung cấp thông tin cho báo 

chí; định kỳ cung cấp thông tin định hướng tuyên truyền cho c c cơ quan   o 

chí, hệ thống th ng tin cơ s .  

4. Phối hợp S  Giáo dục và Đào tạo và c c cơ quan  đơn vị  địa phương 

liên quan trong xử lý các thông tin sai sự thật trên báo chí và không gian mạng 

liên quan lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

Trên đâ  là   o c o kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 

03/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển, nâng cao chất lượng 

giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo, S  Thông tin và 

Truyền th ng đề nghị S  Giáo dục và Đào tạo tổng hợp./. 

 

 

Nơi nhận: 

- S  Giáo dục và Đào tạo; 

- Lãnh đạo S  

- Lưu: VT, TTBCXB2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 
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