UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 608 /STTTT-TTBCXB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 5 năm 2021

V/v tăng cường công tác tuyên truyền
và bảo đảm thông tin liên lạc cho Kỳ thi
tốt nghiệp THPT năm 2021

Kính gửi:
- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình, Tạp chí Văn
nghệ Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-CTUBND ngày 18/5/2021 của Chủ tịch UBND
tỉnh về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021; để
tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an toàn, nghiêm túc,
khách quan, chất lượng, đúng quy chế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh,
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị:
1. Các cơ quan, đơn vị truyền thông trên địa bàn tỉnh
Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc, Tạp chí Văn nghệ
Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh; Đài Truyền thanh - Truyền
hình cấp huyện; Đài Truyền thanh cấp xã; các cơ quan, đơn vị có trang thông tin
điện tử, bảng tin và các hình thức thông tin cơ sở khác tiếp tục tăng cường công
tác tuyên truyền về Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn
tỉnh. Trong đó tập trung vào các nội dung như sau:
- Thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến dịch Covid19 trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học
sinh, phụ huynh học sinh và người dân hiểu rõ nguy cơ lây lan dịch bệnh và
nghiêm túc thực hiện các biện pháp, chấp hành các quy định về phòng, chống dịch
bệnh, nhất là tại các điểm thi (bên trong và bên ngoài điểm thi).
- Chủ động tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn
ra kỳ thi; quán triệt đầy đủ, chính xác các thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung
học phổ thông năm 2021 tại tỉnh (đặc biệt lưu ý tuyên truyền về những điểm
mới của kỳ thi).
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2. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh
a) Bảo đảm mạng lưới thông tin liên lạc bưu chính, viễn thông trên địa bàn
tỉnh thông suốt, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo,
điều hành kỳ thi của các cấp, các ngành, đặc biệt là phục vụ tốt nhu cầu thông tin
liên lạc của các thí sinh, phụ huynh học sinh trong suốt quá trình từ khâu chuẩn
bị trước kỳ thi, trong và sau khi kết thúc kỳ thi; công bố kết quả; công tác xét
tuyển sinh đại học, cao đẳng, gửi hồ sơ thay đổi nguyện vọng xét tuyển, trong đó
bảo đảm:
- 100% hồ sơ, giấy tờ, công văn, đề thi, giấy báo nhập học,… gửi qua mạng
bưu chính được bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi diễn ra kỳ thi,
bảo đảm tuyệt đối chất lượng dịch vụ về thời gian toàn trình chuyển phát và độ an
toàn thông tin cho các hoạt động thông tin liên lạc, bưu chính phục vụ kỳ thi;
- 100% các cuộc gọi, tin nhắn hợp pháp được liên lạc thông suốt 24/24 giờ,
trong tất cả các ngày để phục vụ kỳ thi, không để xảy ra tình trạng đứt mạng,
nghẽn mạng, làm gián đoạn thông tin liên lạc, viễn thông trên địa bàn tỉnh.
b) Lập phương án dự phòng để khắc phục ngay các sự cố về thông tin liên
lạc trong trường hợp có thiên tai, hỏa hoạn, sự cố bất ngờ xảy ra trước, trong và
sau kỳ thi.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối
hợp và thực hiện tốt nhiệm vụ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Hữu Vinh

