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SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STTTT-TTBCXB Khánh Hòa, ngày 23 tháng 5 năm 2018

V/v tuyên truyền tổ chức Kỳ thi trung học
phổ thông quốc gia năm 2018 và tuyển sinh

năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Kính gửi: Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-CT.UBND ngày 11/5/2018 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và
tuyển sinh năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Thông tin và
Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

1. Nội dung tuyên truyền
- Tăng cường công tác tuyên truyền về Kỳ thi trung học phổ thông quốc

gia năm 2018 và tuyển sinh năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh; thông tin đầy
đủ, chính xác, công khai, minh bạch, rõ ràng về mục đích, ý nghĩa, các quy chế,
quy định, hướng dẫn và những vấn đề cơ bản liên quan đến các kỳ thi, nhất là
những vấn đề đổi mới để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn xã hội.

- Phổ biến nội dung các văn bản: Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày
28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy
chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ
thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017
của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày
28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2,
Khoản 2 Điều 4, Điểm d Khoản 1 và đoạn đầu Khoản 2 Điều 7 của Quy chế
tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo
Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Quyết định số 813/QĐ-CTUBND  ngày 27/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các
trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên – hướng
nghiệp năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Xem nội dung các
văn bản tại địa chỉ:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-04-2018-TT-
BGDDT-sua-doi-Thong-tu-04-2017-TT-BGDDT-Quy-che-thi-trung-hoc-pho-
thong-374358.aspx;

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-05-2018-TT-
BGDDT-sua-doi-Quy-che-tuyen-sinh-trung-hoc-co-so-va-trung-hoc-pho-thong-
377017.aspx;
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http://congbaokhanhhoa.gov.vn/ViewSearch.aspx?SearchKey=813/Q%C4
%90-UBND.

- Thường xuyên thông tin về thời gian tổ chức và các nội dung liên quan
đến Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và tuyển sinh năm học 2018
– 2019 như: Môn thi và hình thức thi, lịch thi, thời gian làm bài thi, thủ tục dự
thi... đến người dân, đặc biệt là các học sinh tham gia kỳ thi, gia đình các em học
sinh.

- Đưa tin, bài phản ánh công tác triển khai và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông năm 2018 và tuyển sinh năm học 2018 – 2019 tại địa
phương và trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện
Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tổ chức

tuyên truyền theo nội dung trên, đồng thời hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã,
phường, thị trấn tuyên truyền.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Truyền thanh - Truyền hình
các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên (VBĐT);
- UBND tỉnh (VBĐT để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Sở GD&ĐT (VBĐT);
- Phòng VHTT các huyện, TX, TP (VBĐT);
- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT);
- Lưu: VT, TTBCXB.
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