ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 26/KH-UBND

Văn Quan, ngày 29 tháng 01 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh
Lạng Sơn hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019.
UBND huyện Văn Quan xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN)
năm 2019 với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động TTĐN trên địa bàn huyện; đảm bảo
sự lãnh đạo của Huyện uỷ, sự giám sát của HĐND huyện, sự quản lý điều hành
thống nhất của UBND huyện về công tác TTĐN, góp phần thực hiện có hiệu quả
đường lối, chính sách TTĐN của Đảng và Nhà nước.
Nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến tích cực trong hành động của các
cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân trong huyện về tầm quan trọng của
công tác TTĐN trong tình hình mới; Đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái,
xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta; góp phần bảo
vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường
quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
Tạo cơ sở để các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn chủ động xây
dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động TTĐN theo chức năng,
nhiệm vụ được giao.
2. Yêu cầu:
Các hoạt động TTĐN trên địa bàn huyện phải bám sát chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TTĐN; bám sát chủ trương, định
hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Hoạt động TTĐN được triển khai một cách chủ động, có sự phân công và
phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị. Bảo đảm việc chấp
hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt
động TTĐN theo các quy định hiện hành.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG
1. Nội dung hoạt động:
1.1. Thông tin, tuyên truyền
Tiếp tục thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước. Kết luận số 16-KL/W, ngày 14/02/2012 của Bộ
Chính trị về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020; Quyết
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định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2018 2020; Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 15/4/2017 của Chính phủ ban hành Chương
trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/W về “ Thực hiện
có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội,
trong bối cảnh nước tham hia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” và các
văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương.
- Triển khai tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm năm tròn thiết lập quan hệ
ngoại giao giữa Việt Nam với các nước; kết quả thực hiện đề án tổng thể về việc
Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc giai đoạn 2014 2020; sự tham gia chủ động, tích cực của Việt Nam tại tổ chức UNESCO; kết quả
thực hiện đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình
Liên hợp quốc giai đoạn 2014 - 2020;
- Các Hiệp định thương mại tự do FTA Việt Nam EU, Việt Nam và Liên
minh Kinh tế Á - Âu, Hiệp định đối tác toàn diện khu vực RCEP; quyền lợi và
thách thức đặt ra cho Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói
riêng.
1.2. Tuyên truyền về biển đảo, phân giới cắm mốc: Tuyên truyền, phổ biến
đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta
về các vấn đề liên quan tới biển, đảo, biên giới trong các văn kiện của Đại hội toàn
quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền 03 văn kiện quản lý biên giới đất liền Việt
Nam - Trung Quốc; tuyên truyền về các văn bản pháp lý song phương về biên giới
được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân
Lào; tuyên truyền về lợi ích, kết quả phân giới, cắm mốc đã hoàn thành trên thực
địa giữa Việt Nam và Campuchia...
1.3. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ trong Bản ghi nhớ số
4422/GN-BTTTT-BTLBĐBP ngày 16/11/2017 giữa Bộ Thông tin và Truyền
thông và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong công tác thông tin, truyền thông và
thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới, giai đoạn 2017 - 2020.
1.4. Phản bác, đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các
thế lực thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Nhân dân
Việt Nam. Cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến tỉnh được dư luận nước
ngoài quan tâm.
1.5. Tiếp tục chủ động theo dõi và tổng hợp dư luận trong và ngoài huyện
phản ánh về tình hình của tỉnh; cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan
báo chí trên địa bàn để có cơ sở đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai
lệch làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của huyện, tỉnh.
1.6. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 10/CTr-UBND
ngày 17/4/2014 của UBND tỉnh về TTĐN giai đoạn 2014 - 2020 và “Quy chế quản
lý về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” ban hành kèm theo
Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh.
2. Hình thức hoạt động.
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Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; về vị trí, vai trò của hoạt động TTĐN
đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện; những thành tựu của đất nước, của
tỉnh và huyện trong công cuộc đổi mới; giới thiệu về vẻ đẹp, cảnh quan thiên
nhiên; các nét, bản sắc đặc trưng tiêu biểu của huyện trên hệ thống truyền thanh,
trang thông tin điện tử của huyện, qua hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình
của tỉnh và cả nước.
Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của huyện ra bên ngoài thông qua cơ quan
thông tấn báo chí, phát hành ấn phẩm, trang thông tin điện tử huyện, tổ chức các
hoạt động văn hóa, thể thao, hội nghị, hội thảo.
Tham gia giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển, tiếp nhận các
ấn phẩm thông tin đối ngoại để giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh, của huyện,
tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển và hợp tác của huyện Văn
Quan trên các phương tiện thông tin, cử thành phần tham gia các sự kiện xúc tiến
đầu tư, hội nghị, hội thảo, thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa,
quảng bá hình ảnh, tiềm năng của địa phương thông qua các hoạt động giao lưu
văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể dục - thể thao, lễ hội văn hóa đặc sắc và các hoạt
động trao đổi đoàn song phương và đa phương.
Thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước; thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, lịch sử, văn hóa, con người
Lạng Sơn nói chung, huyện Văn Quan nói riêng, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, các
chủ trương của tỉnh, huyện trong sự hội nhập và hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực.
Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác TTĐN cho cán bộ
lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác TTĐN của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị
trấn; bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền về TTĐN, góp phần bảo vệ chủ quyền biên
giới, biển, đảo.
Tích cực đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các
thế lực thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt
Nam, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, các thông tin, quan điểm làm ảnh hưởng đến uy
tín, hình ảnh của tỉnh Lạng Sơn, huyện Văn Quan;
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện công tác TTĐN được bố trí trong dự toán chi ngân sách
của năm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng HĐND và UBND huyện:
Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp
thông tin cho báo chí, phục vụ và tổ chức các buổi họp báo của tỉnh (nếu cần)
Chuẩn bị và tổ chức các cuộc phỏng vấn của báo chí đối với lãnh đạo huyện.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện:
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Tham mưu cho UBND huyện quản lý nhà nước về TTĐN trên địa bàn của
huyện, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện,
UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch TTĐN hàng năm trình UBND huyện
phê duyệt, tổng hợp báo cáo, sơ kết, tổng kết về công tác TTĐN.
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động TTĐN
thông qua hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Tham mưu chỉ đạo sử dụng có
hiệu quả và tạo điều kiện cho các cơ quan liên quan sử dụng các thiết chế văn hóa
để phục vụ hoạt động TTĐN.
3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện:
Phản ánh chính xác, kịp thời, tin cậy tình hình thời sự trong nước và quốc tế
đến với Nhân dân trong huyện. Xây dựng chuyên mục, viết tin bài với nội dung
phong phú và hấp dẫn về lĩnh vực TTĐN.
Phối hợp tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vùng đất, lịch sử, văn hóa, du lịch,
con người huyện Văn Quan nói riêng và cả nước nói chung ra thế giới, trên các
báo, đài trong và ngoài nước.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:
Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng và cân đối các khoản chi để thực
hiện Kế hoạch này.
5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện:
Chủ trì, phối hợp, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, các cuộc
triển lãm, hội chợ thương mại trong và ngoài nước, thông qua đó để giới thiệu và
quảng bá hàng hóa, tiềm năng thế mạnh và thương hiệu của các doanh nghiệp
trong tỉnh và huyện.
6. Công an huyện:
Tham mưu, hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị
trấn làm tốt công tác bảo vệ an ninh trên lĩnh vực TTĐN, đặc biệt là công tác bảo
vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ bí mật nội bộ.
Chủ động cung cấp thông tin, tình hình về an ninh đối ngoại cho UBND huyện.
Phối hợp với cơ quan chức năng, cơ quan báo chí tích cực đấu tranh, phản
bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, các đối tượng
xấu vào địa bàn huyện.
7. Ban Chỉ huy quân sự huyện:
Tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác TTĐN góp phần giữ
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy:
Phối hợp tham gia chỉ đạo, định hướng về công tác TTĐN trên địa bàn huyện.
9. Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân
các xã, thị trấn:
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Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện TTĐN. Đưa các nội dung thông tin
về tình hình hợp tác quốc tế và những thông tin về công tác đối ngoại của tỉnh, của
địa phương vào các buổi tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, các phong trào
vận động quần chúng ở cơ sở.
Trên đây là Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của UBND huyện Văn
Quan năm 2019./.

Nơi nhận:
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh;
- TT HU, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- C, PCVP HĐND&UBND huyện;
- Các phòng , ban, đơn vị huyện;
- Các cơ quan, hội, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lương Mai Tú
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