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KẾ HOẠCH 

Công tác thông tin đối ngoại năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/BCĐ ngày 17/02/2020 của Ban Chỉ đạo 

Công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Lạng Sơn về công tác thông tin đối ngoại 

năm 2020, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại 

của Sở năm 2020 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của 

Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn về công tác thông tin 

đối ngoại, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của tập thể công 

chức, viên chức và người lao động thuộc Sở, góp phần thực hiện thắng lợi các 

nhiệm vụ của ngành và của tỉnh trong năm 2020. 

- Tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lạng Sơn; tăng 

cường thông tin về những kết quả nổi bật trong đào tạo, hợp tác quốc tế với 

các tổ chức, quốc gia trong khu vực và trên thế giới; 

- Chủ động đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của 

các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước, qua đó góp phần bảo vệ và 

giữ vững ổn định chính trị, an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.  

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động thông tin đối ngoại thực hiện đúng chủ trương, đường 

lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại, 

phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời đảm bảo 

chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định. 

- Việc tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại được triển khai thường 

xuyên, xác định trọng tâm tuyên truyền, nội dung phù hợp với từng đối tượng. 

Kết hợp chặt chẽ thông tin đối nội với thông tin đối ngoại, giữa thông tin đối 

ngoại với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng và an ninh 

trên địa bàn. 

II. NỘI DUNG 
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1. Công tác tuyên truyền 

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nội dung các 

văn bản chỉ đạo về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy và 

UBND tỉnh, gồm: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Kết luận 

số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về chiến lược phát 

triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVI; Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 24/10/2018 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 

2030; Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh về hoạt 

động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020... 

- Chủ động phối hợp trong thực hiện công tác nói chung và nhiệm vụ 

thông tin đối ngoại nói riêng giữa các cơ quan, đơn vị, phương tiện truyền 

thông trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin 

cho báo chí, nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan báo chí đến tác 

nghiệp để quảng bá hình ảnh tỉnh Lạng Sơn. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, cung cấp thông tin 

trên các trang thông tin điện tử chính thống về những kết quả tích cực trong 

hợp tác song phương, đa phương giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh với các 

tổ chức, quốc gia trong khu vực, nhất là với các địa phương biên giới Trung 

Quốc. Đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt 

Nam) và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) thông qua các 

hoạt động hợp tác, giao lưu các cấp chính quyền và nhân dân khu vực biên 

giới. 

- Tích cực tiến hành các hoạt động trao đổi, đối thoại với các cá nhân, 

tổ chức có nhận thức chưa đầy đủ về đường lối, chủ trương, quan điểm của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đường lối đối ngoại. Chủ động 

phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và làm thất bại các âm mưu, hoạt động 

chống phá, luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch, đặc biệt 

là các nội dung kích động về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. 

- Phối hợp, chủ động trong triển khai, tham gia các chương trình tập 

huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan tới công tác thông tin đối ngoại, nâng 

cao nhận thức về nhân quyền; tuyên truyền các thành tựu về quyền con người 

của Việt Nam, về hội nhập kinh tế quốc tế, công tác đối ngoại tại khu vực 

biên giới... bám sát các sự kiện quan trọng của thế giới, các ngày lễ kỷ niệm 

của đất nước có nội dung liên quan. 
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2. Hình thức tuyên truyền 

- Linh hoạt lồng ghép nội dung công tác thông tin đối ngoại tại các 

cuộc họp giao ban, sơ kết, tổng kết; kết hợp chặt chẽ với các hội nghị, chương 

trình của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh, hội nghị công 

chức viên chức; 

- Sao lục các văn bản liên quan tới đường lối chỉ đạo và triển khai thực 

hiện công tác thông tin đối ngoại để tất cả các công chức, viên chức, người 

lao động trong cơ quan nắm bắt và thực hiện; 

- Thường xuyên đăng tải các thông tin về chủ trương, đường lối về 

công tác đối ngoại của tỉnh, các chương trình, kế hoạch làm việc của Sở với 

các Đoàn công tác nước ngoài, các hình ảnh, bài viết và các nội dung liên 

quan lên Trang thông tin điện tử Sở Công Thương. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

Trong triển khai công tác chuyên môn, kết hợp triển khai, phổ biến các 

nội dung thông tin đối ngoại tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc 

đơn vị quản lý; kịp thời thông tin các vấn đề nhạy cảm, những vấn đề được 

dư luận quan tâm để phổ biến, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên 

và các tầng lớp nhân dân; căn cứ các quy định hiện hành, tích cực tiến hành 

đấu tranh với các cá nhân, tổ chức có nhận thức chưa đầy đủ hoặc sai lệch về 

quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Báo cáo kết quả thực hiện về 

Văn phòng Sở theo quy định. 

2. Văn phòng Sở 

Theo dõi, triển khai thực hiện Kế hoạch và tổng hợp báo cáo kết quả 

công tác thông tin đối ngoại năm 2020 của Sở Công Thương theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2020 của Sở 

Công Thương./. 

 

Nơi nhận: 
- BCĐ công tác TTĐN (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Trung tâm KC&XTTM; 

- Lưu: VT, XNK. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hải 
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