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KẾ HOẠCH 

V/v triển khai các hoạt động truyền thông phục vụ công tác tuyển sinh năm 2021, đợt 

1 từ ngày 01/04/2021 - 31/7/2021 
 

  

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trƣờng về việc triển khai 

các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh năm 2020 của 

Nhà trƣờng; 

Căn cứ đề nghị của Phòng Tuyển sinh và Truyền thông về kế hoạch triển khai 

công tác truyền thông phục vụ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021; 

Nhà trƣờng thông báo triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông phục vụ công 

tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 với các nội dung nhƣ sau:  

I. Ban chỉ đạo và Tiểu ban thực hiện:  

(Có số lượng và danh sách theo Phụ lục số 1 đính kèm) 

II. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/04/2021 đến ngày 31/7/2021. 

III. Các hình thức và nhiệm vụ khi triển khai công tác truyền thông: 

1. Hình thức online: 

- Hệ thống website của Nhà trƣờng: Đăng tải các thông tin về tuyển sinh năm 

2021, các ngành đào tạo, các chƣơng trình học bổng khuyến khích học tập của Nhà 

trƣờng, giúp thí sinh có đầy đủ thông tin để lựa chọn ngành học phù hợp; 

- Hệ thống chatbox trả lời trực tuyến, email, hotline,.. về công tác tuyển sinh cho 

thí sinh quan tâm; 

- Thuê dịch vụ quản lý fanpage, tổ chức các hoạt động livestream, quản lý và chia 

sẻ thông tin trên fanpage: Các bài viết, thông báo của Nhà trƣờng, giải đáp các câu hỏi 

thƣờng gặp trong tuyển sinh, tƣơng tác trực tiếp cùng các thí sinh… 

- Phối hợp với các tình nguyện viên là sinh viên đang học tại trƣờng chia sẻ các 

thông tin về công tác tuyển sinh của Nhà trƣờng trên Fanpage các trƣờng THPT nơi các 

em đã từng học để thu hút sự quan tâm của thí sinh; 

- Truyền thông trên các kênh báo chí, truyền hình; 

- Chạy quảng cáo marketing thông qua các công cụ nhƣ Google, Facebook,.... 

 



2. Triển khai truyền thông trực tiếp tại các trường THPT trọng điểm: 

a. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/04/2021 đến 31/7/2021. 

b. Địa điểm triển khai: Tại các trƣờng THPT trọng điểm tại TP Hà Nội, Tỉnh Nam 

Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Hƣng Yên, Hải Dƣơng, Bắc Ninh, Bắc Giang, 

Quảng Ninh và 1 số địa phƣơng khác. 

Do ảnh hưởng của Covid-19 nên thời gian triển khai và địa điểm cụ thể số lượng 

và danh sách các trường THPT sẽ thông báo sau theo Phụ lục số 2a và 2b 

c. Thành phần tham gia:  

- Cán bộ Phòng Tuyển sinh và Truyền thông là đơn vị đầu mối; 

- Cán bộ, giảng viên thuộc các đơn vị, các khoa chuyên môn đăng ký tham gia; 

- Các tình nguyện viên là sinh viên của các lớp, tổ, đội, CLB trong toàn trƣờng; 

- Các cựu sinh viên và học sinh cấp 3 tham gia với vai trò là các cộng tác viên. 

d. Phƣơng thức tổ chức thực hiện: Tổ chức thành đoàn có Ô tô Nhà trƣờng đƣa 

đón và do Phòng Tuyển sinh và Truyền thông phụ trách. 

e. Các nội dung công việc dự kiến triển khai: 

- Treo các băng zôn, dán các poste, sticker về thông tin tuyển sinh năm 2021 của 

Nhà trƣờng tại các trƣờng THPT nơi đoàn đến; 

- Phát các tài liệu truyền thông và thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 

2021 cho các em học sinh lớp 12. Cung cấp các thông tin mới về công tác tuyển sinh, 

ngành đào tạo mới, các chƣơng trình học bổng khuyến khích học tập, các phong trào 

hoạt động của sinh viên Nhà trƣờng và hƣớng dẫn các em  học sinh lớp 12 truy cập hệ 

thống website www.uneti.edu.vn và www.tuyensinh.uneti.edu.vn để tìm hiểu thông tin 

khi đăng ký xét tuyển; 

- Tổ chức các hoạt động giao lƣu văn nghệ, chụp ảnh với học sinh các trƣờng 

THPT nơi đoàn đến; 

- Chụp ảnh, viết bài về các hoạt động truyền thông trực tiếp tại các trƣờng THPT 

tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong CBGV và sinh viên Nhà trƣờng, giới thiệu cá nhân 

tiêu biểu tham gia hoạt động truyền thông tuyển sinh năm 2021; 

- Tham gia tƣ vấn, hỗ trợ thông tin và các hoạt động khác... 

3. Gửi công văn, thông báo tuyển sinh và tài liệu truyền thông đến các trường 

THPT qua đường bưu điện: 

a. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trƣớc ngày 15/4/2021. 

b. Danh sách các trƣờng THPT triển khai tại các tỉnh khu vực miền Bắc và một số 

tỉnh miền Trung. 

http://www.uneti.edu.vn/
http://www.tuyensinh.uneti.edu.vn/


(Có số lượng và danh sách các trường THPT theo Phụ lục số 3) 

4. Triển khai truyền thông trực tiếp tại các Hội nghị do Sở Giáo dục và Đào tạo 

tổ chức:  

Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo thƣờng tổ chức Hội nghị triển khai công tác 

đối với Hiệu trƣởng các trƣờng THPT sau khi có các quy định mới của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. Đây cũng là một kênh thông tin truyền thông quan trọng. Phòng Tuyển sinh và 

Truyền thông sẽ có trách nhiệm liên hệ và báo cáo Ban Giám hiệu Nhà trƣờng trƣớc khi 

triển khai thực hiện. 

5. Tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2021:  

- Tham gia các hoạt động nhƣ ngày hội tƣ vấn tuyển sinh do các Sở GD&ĐT, các 

trƣờng THPT tổ chức; 

- Tham gia ngày hội tƣ vấn tuyển sinh, hƣớng nghiệp năm 2021 do Báo tuổi trẻ tổ 

chức.  

Do ảnh hưởng của Covid-19 nên thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau. 

IV. Phân công nhiệm vụ: 

1. Phòng Tuyển sinh và Truyền thông: 

- Là đơn vị đầu mối xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các tài liệu, tờ rơi phục vụ cho 

công tác truyền thông trình Ban Giám hiệu phê duyệt trƣớc khi triển khai thực hiện;  

- Phối hợp với Phòng TCKT, Phòng CTSV, Phòng Đào tạo, Đoàn Thanh niên, 

Hội sinh viên trong trƣờng thông báo, tuyển các tình nguyện viên tham gia triển khai và 

các thủ tục thanh toán phục vụ các hoạt động truyền thông; 

2. Phòng Hành chính quản trị: Phối hợp với Phòng Tuyển sinh và Truyền thông 

bố trí xe ô tô đƣa đón đoàn theo lộ trình di chuyển phù hợp, đảm bảo an toàn, tiết kiệm 

để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông. 

3. Phòng Tài chính Kế toán: Hƣớng dẫn Phòng Tuyển sinh và Truyền thông và 

các đơn vị có liên quan xây dựng  dự toán và các thủ tục thanh toán theo quy định. 

4. Phòng Công tác sinh viên, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên:  

- Phối hợp với Phòng Tuyển sinh và Truyền thông để triển khai thông báo và điều 

động đủ số lƣợng tình nguyện viên tham gia hoạt động truyền thông theo kế hoạch đã 

đƣợc phê duyệt; 

- Cử cán bộ phụ trách và phối hợp với Phòng Tuyển sinh và Truyền thông để theo 

dõi, đôn đốc và đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình triển khai các hoạt động;  

- Tạo điều kiện trong việc xét cộng điểm rèn luyện, ƣu tiên trong xét thi đua và có 

hình thức khen thƣởng nhằm động viên tinh thần các sinh viên tích cực và có nhiều 



thành tích khi tham gia hoạt động truyền thông trên cơ sở đề nghị của Phòng tuyển sinh 

và Truyền thông. 

5. Các khoa chuyên môn:  

- Phối hợp với Phòng Tuyển sinh và Truyền thông để thông báo và chỉ đạo các Cố 

vấn học tập, Câu lạc bộ thuộc khoa quản lý cử các thành viên tiêu biểu, tích cực tham gia 

hoạt động truyền thông theo kế hoạch đã đƣợc phê duyệt; 

- Quan tâm và chỉ đạo giáo viên cố vấn học tập, giáo viên bộ môn tạo mọi điều 

kiện thuận lợi cho các sinh viên tham gia các hoạt động truyền thông của Nhà trƣờng. 

 

Đây là công tác trọng tâm trong hoạt động triển khai truyền thông phục vụ công 

tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 của Nhà trƣờng. Đề nghị các cá nhân, đơn 

vị đƣợc phân công nhiệm vụ, phối hợp và nghiêm túc thực hiện để đạt hiệu quả cao. Sau 

khi kết thúc đợt truyền thông, Phòng Tuyển sinh và Truyền thông có trách nhiệm tổng 

hợp và báo cáo Ban Giám hiệu theo quy định. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 
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