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KẾ HOẠCH 

Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Bình năm 2020 

 

 

Thực hiện Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 7/9/2015 của Chính phủ về 

quản lý hoạt động thông tin đối ngoại, Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 

4/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại của 

Chính phủ giai đoạn 2018 - 2020, Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 

09/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 16 của Bộ Chính 

trị về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, Thông tư 

số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương, UBND tỉnh Quảng Bình xây dựng Kế hoạch công tác thông 

tin đối ngoại năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại để giới thiệu, quảng bá hình 

ảnh, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến các nước trên thế giới và 

người Việt Nam ở nước ngoài. Thông tin tình hình thế giới và trong nước đến 

với nhân dân trong tỉnh. Tăng cường cung cấp thông tin giải thích, làm rõ, đấu 

tranh với các thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh. 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, của 

nhân dân trong tỉnh về vai trò, vị trí của thông tin đối ngoại đối với sự phát triển 

của đất nước, của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

 - Các hoạt động thông tin đối ngoại phải được triển khai thường xuyên, 

bám sát chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước và định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh. 

- Công tác thông tin đối ngoại phải gắn kết chặt chẽ với thông tin đối nội; 

phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, địa phương trong tỉnh đảm bảo 

thực hiện các nhiệm vụ thông tin đối ngoại thiết thực, hiệu quả. 

 - Chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà 

nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành. 
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 II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH  

1. Tổ chức tuyên truyền về thông tin đối ngoại  

- Nội dung: 

+ Giải thích, làm rõ thông tin sai lệch: Chủ động tổ chức theo dõi và tổng 

hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước về tình hình của tỉnh. Đổi mới, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên internet, 

các mạng xã hội và các kênh truyền thông khác; duy trì các hội nghị giao ban 

báo chí, họp báo định kỳ, đột xuất; chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính 

thống cho các cơ quan báo chí trên địa bàn về các vấn đề được dư luận quan 

tâm, nhất là vấn đề về biển, đảo, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, các 

thông tin sai lệch ảnh hưởng uy tín của tỉnh. 

+ Quảng bá hình ảnh tỉnh: Xây dựng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh 

của tỉnh bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài. Tập trung thông tin quảng bá du lịch, 

xúc tiến đầu tư của tỉnh; tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, 

truyền thông thực hiện các sản phẩm truyền thông quảng bá hình ảnh của tỉnh 

trên các kênh truyền hình thông tin đối ngoại, trên báo, tạp chí điện tử. 

+ Thông tin đối ngoại về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trong năm 

2020: Tuyên truyền những ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2020; 

tập trung tuyên truyền về vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong 

ASEAN nhân kỷ niệm tròn 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và đảm nhận vai 

trò Chủ tịch ASEAN năm 2020; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về yêu cầu 

hội nhập quốc tế, các cơ hội và thách thức, nhiệm vụ trọng yếu khi tham gia ký 

kết, phê chuẩn và triển khai các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới; 

tiếp tục cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tại các Nghị 

quyết của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế; phổ biến thông tin về hội nhập 

kinh tế quốc tế. 

+ Tuyên truyền về biên giới lãnh thổ, biển đảo; tăng cường công tác thông 

tin đối ngoại với Lào và Campuchia trong tình hình mới. 

- Thời gian: Cả năm 2020. 

- Thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ,  

Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các Tạp chí, Cổng Thông 

tin điện tử UBND tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và các cơ 

quan, đơn vị, địa phương có bản tin, trang thông tin điện tử. Các cơ quan, đơn 

vị, địa phương có liên quan phối hợp.  

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại  

- Nội dung: Triển khai các văn bản quản lý nhà nước về thông tin đối 

ngoại; phương pháp và kỹ năng công tác thông tin đối ngoại; tình hình quốc tế 

và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tình hình đấu tranh và bảo vệ 

chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ quốc gia cho cán bộ tham gia hoạt 

động thông tin đối ngoại các cấp, cán bộ, chiến sỹ các đồn Biên phòng. 

- Thời gian: Quý III/2020. 
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- Thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì. Các sở, ban, ngành, 

đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp. 

3. Tổ chức hoạt động Cụm thông tin đối ngoại cửa khẩu Quốc tế Cha Lo  

- Nội dung: Duy trì và nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, tăng 

cường tiếng nước ngoài, ngôn ngữ nước láng giềng và tiếng dân tộc; nâng cao 

hiệu quả hoạt động quản lý, phối hợp về công tác thông tin đối ngoại qua Cụm 

thông tin đối ngoại cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.  

- Thời gian: Cả năm 2020. 

- Thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, 

địa phương có liên quan phối hợp.  

4. Phân công, bố trí cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại 

- Nội dung: Căn cứ khoản 4, Điều 9, Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT 

ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông  về việc hướng dẫn quản lý 

hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà 

soát, phân công 01 cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác thông tin đối ngoại và bố 

trí 01 cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác thông tin đối ngoại tại cơ quan, đơn 

vị. Văn bản phân công cán bộ và chuyên viên phụ trách công tác thông tin, đối 

ngoại của cơ quan, đơn vị gửi UBND tỉnh qua Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Thời gian: Quý I/2020. 

- Thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố. 

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

- Đôn đốc, tổng hợp danh sách cán bộ phụ trách công tác thông tin đối 

ngoại của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố báo cáo UBND tỉnh. 

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo định kỳ việc triển khai nhiệm vụ 

thông tin đối ngoại hàng năm của tỉnh. 

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và Kế hoạch số 1052/KH-UBND 

ngày 31/8/2012 của UNND tỉnh về Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng 

Bình giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương 

xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể. 
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- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại năm 2020 của 

cơ quan, đơn vị cho UBND tỉnh qua Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 

30 tháng 11 năm 2020. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính 

Tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí để các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ 

chức triển khai các nhiệm vụ thông tin đối ngoại. 

Trên đây là Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của UBND tỉnh năm 

2020, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                          KT. CHỦ TỊCH 

- Bộ TT&TT;                                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH                   

- CT, các PCT UBND tỉnh;                                               

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;                                                                    

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;                                                                         

- Các cơ quan báo chí tỉnh;   

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;                                                          Nguyễn Tiến Hoàng 
- Lưu: VT, NC, KGVX. 
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