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V/v đẩy mạnh công tác truyền
thông trong các cơ sở GDMN
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày08 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố
Trong những năm gần đây, một số cơ sở giáo dục mầm non (GDMN)
trong tỉnh đã quan tâm đến công tác truyền thông như xây dựng Website trường,
lập Facebook, viết tin bài về các hoạt động trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc
và giáo dục trẻ. Tuy nhiên chất lượng và sức lan tỏa của truyền thông vẫn chưa
cao, chưa đồng đều giữa các đơn vị; nhằm nâng cao hiệu quả của công tác
truyền thông trong các cơ sở GDMN, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu
các Phòng GDĐT thực hiện những nội dung sau:
1. Mỗi đơn vị thành lập 01 Ban Truyền thông phụ trách cấp học GDMN
gồm 01 lãnh đạo phòng, 01 chuyên viên, 03 giáo viên hoặc cán bộ quản lý
(CBQL). Lập danh sách Ban Truyền thông gửi về Sở qua phòng GDMN (phụ
lục kèm theo). Ban Truyền thông của đơn vị biên tập, lựa chọn tin, bài, video có
chất lượng gửi về Sở trước ngày 20 hàng tháng bằng bản mềm qua địa chỉ
Email: phonggdmn.sohatinh@moet.edu.vn (tối thiểu mỗi đơn vị gửi 2 tin, bài).
2. Sở GDĐT xây dựng Website “Diễn đàn giáo dục Mầm non Hà Tĩnh”
với tên truy cập https://gdmamnonhatinh.violet.vn; đây là trang thông tin điện
tử có chức năng chia sẻ về công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ như:
công tác bán trú, xây dựng môi trường và tổ chức hoạt động giáo dục, các giải
pháp phối hợp với phụ huynh, nêu gương điển hình, chia sẻ kinh nghiệm, tư liệu
về GDMN phục vụ cho chuyên môn của giáo viên và công tác quản lý của
CBQL. Vì vậy, Sở đề nghị các Phòng GDĐT khuyến khích giáo viên, CBQL
tích cực cung cấp thông tin, hình ảnh; viết tin, bài đảm bảm chất lượng, phản
ánh đúng thực chất lên Diễn đàn.
Trong quá trình thực hiện nếu có gì khó khăn liên hệ với bà Nguyễn Thị
Thu Hòa chuyên viên Phòng GDMN, điện thoại: 0918494096 để được hướng
dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, GDMN.
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