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Thực hiện Công văn số 447/BTTTT-TTĐN ngày 13/02/2020 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo công tác triển khai Quyết định số 

273/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch 

phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm 

vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Bình báo cáo kết quả triển khai như sau: 

1. Kết quả  

- Năm 2015, được sự quan tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông, tỉnh 

Quảng Bình đã được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động Cụm thông tin đối 

ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa bao gồm: Màn hình LED, 

hệ thống thiết bị âm thanh, hệ thống ki ốt tra cứu thông tin điện tử. 

- Sau khi lắp đặt hệ thống trang thiết bị Cụm thông tin đối ngoại cửa khẩu 

quốc tế Cha Lo, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 

22/12/2015 về Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm thông tin đối ngoại 

Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo: giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quản lý, vận hành Cụm thông tin đối 

ngoại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trực tiếp 

quản lý, khai thác, sử dụng Cụm thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo 

để phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 

cung cấp các tin, bài phóng sự, hình ảnh đăng tải trên Cụm thông tin đối ngoại 

Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo. 

- Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên 

quan tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại ở các 

sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Triển khai chương trình phối hợp 

giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng trong 

công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại, phổ biến chính sách, pháp 

luật đến với cán bộ, người dân khu vực biên giới. 

- Tổ chức quản lý, vận hành, cung cấp thông tin lên Cụm Thông tin đối 

ngoại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo hàng ngày, cung cấp thông tin về tình hình kinh 

tế - văn hóa - xã hội, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước đến với đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và 

hải đảo, rút ngắn khoảng cách về đảm bảo thông tin và hưởng thụ thông tin của 

người dân giữa các vùng miền, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống 

văn hóa, tinh thần của người dân, quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước 
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Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh còn có nhiều trang thông tin điện tử của các 

sở, ban, ngành đã thiết lập danh mục thông tin đối ngoại để đăng tải các hoạt 

động về thông tin đối ngoại của tỉnh, của quốc gia. 

2. Thuận lợi, khó khăn  

- Thuận lợi: Được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, 

sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành nên hệ thống thông tin đối ngoại khu vực 

Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo cơ bản được tổ chức thực hiện tốt, đem lại hiệu quả 

thiết thực trong công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật 

của nhà nước, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, phản bác, đấu tranh 

những thông tin xấu, độc, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng ở khu vực biên 

giới, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người 

dân, rút ngắn khoảng cách về thụ hưởng thông tin giữa các vùng miền.  

- Khó khăn: Do thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, màn hình Led đặt ngoài trời 

nên thường xuyên bị hư hỏng. Ki ốt điện tử khai thác chưa hiệu quả do người 

dân ít sử dụng để tra cứu văn bản pháp luật. Kinh phí hạn hẹp nên chưa sản xuất 

được các chương trình thông tin đối ngoại bằng tiếng nước ngoài để phát trên 

màn hình LED; nội dung thông tin cung cấp chủ yếu khai thác các chương trình, 

phóng sự, hình ảnh của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, chưa có sự hợp tác, 

đặt hàng từ các báo, đài trung ương. 

3. Đề xuất, kiến nghị 

- Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm hỗ trợ tỉnh Quảng Bình 

nâng cấp hệ thống thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đảm bảo hoạt 

động ổn định, lâu dài và đáp ứng các định hướng của Quy hoạch. 

- Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác định hướng, 

hướng dẫn tuyên truyền về thông tin đối ngoại, đặc biệt là hỗ trợ tài liệu, ấn 

phẩm tuyên truyền; cung cấp các chương trình phát thanh, truyền hình về thông 

tin đối ngoại bằng nhiều thứ tiếng như: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Lào...để phát 

trên Cụm thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.  

- Tăng cường tổ chức các hội nghị chuyên đề về thông tin đối ngoại với 

Lào có sự tham gia của địa phương. Tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác thông 

tin đối ngoại cho đội ngũ cán bộ ở địa phương, đặc biệt cho cán bộ làm công tác 

thông tin đối ngoại với Lào. 

UBND tỉnh Quảng Bình gửi Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở TT&TT; 

- VP UBND tỉnh;  

- Lưu: VT, KGVX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

  

 

 

Nguyễn Tiến Hoàng 
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