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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Lạng Sơn lĩnh vực Công Thương 

Trên Đài Truyền hình Việt Nam năm 2021 

  

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh trên Đài Truyền hình Việt 

Nam năm 2021; Công văn số 996/SVHTTDL-QLDL ngày 27/7/2021 của Sở 

Văn hóa thể thao và Du lịch về việc tổng hợp các chủ đề và đầu mối liên hệ thực 

hiện tuyên truyền quảng bá hình ảnh Lạng Sơn trên VTV2 theo Kế hoạch số 

92/KH-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Trên cơ sở trao đổi, 

tư vấn, thống nhất với Ban Khoa giáo – Đài truyền hình Việt Nam, Sở Công 

Thương xây dựng Kế hoạch cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

Thông tin, tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh của tỉnh Lạng Sơn trên các 

kênh VTV1, VTV2, VTV5 và các kênh khác của Đài Truyền hình Việt Nam, 

trong đó tập trung tuyên truyền những tiềm năng, thế mạnh, chính sách thu hút 

đầu tư, phát triển thương mại, công nghiệp… thông qua tuyên truyền tạo môi 

trường thông tin kịp thời, minh bạch, chính xác, góp phần nâng cao vị thế, hình 

ảnh của tỉnh Lạng Sơn đối với cộng đồng doanh nghiệp, bạn bè trong nước và 

quốc tế. 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, 

tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ, giải pháp giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã 

hội, bảo vệ môi trường, phát huy những tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát 

triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo… góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 

đã đề ra. 

2. Yêu cầu 

Công tác phối hợp tuyên truyền, quảng bá được thực hiện thường xuyên, 

kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, theo lộ trình, chiến lược cụ thể; nội dung, 

hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, có ý nghĩa thiết 

thực, tiết kiệm, hiệu quả, tạo ấn tượng sâu sắc, đáp ứng sự phát triển của tỉnh và 

nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp, người dân và xã hội. 

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Sở Công Thương, các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan của tỉnh và Ban Khoa giáo - Đài Truyền 
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hình Việt Nam; thường xuyên có sự giám sát, đánh giá việc thực hiện trong công 

tác phối hợp tuyên truyền, quảng bá để kịp thời khắc phục hạn chế. 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung 

Tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh phát triển công nghiệp như: điện 

gió, thủy điện, các khu, cụm công nghiệp, các khu thương mại, dịch vụ, các 

chính sách về xúc tiến thương mại, khuyến công và hỗ trợ doanh nghiệp về xúc 

tiến, quảng bá thương hiệu, hình ảnh các sản phẩm chủ lực của địa phương. 

Tuyên truyền hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại các trung tâm 

thương mại, chợ, các cửa khẩu, khu điểm du lịch thực hiện văn minh thương mại 

theo Bộ tiêu chí Chợ văn minh thương mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (phê 

duyệt tại Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh). 

Nội dung và số lượng Phóng sự sẽ được trao đổi, thống nhất cụ thể tại 

buổi làm việc với Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam (dự kiến tuần 1, 

tháng 11). 

 2. Hình thức thực hiện 

- Thời lượng phóng sự: 12 - 14 phút/phóng sự.  

- Số phóng sự : 02 

- Thời gian thực hiện, phát sóng: Tháng 11, 12/2021. 

- Cơ quan chỉ đạo: Sở Công Thương Lạng Sơn. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở 

Công Thương Lạng Sơn. 

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các 

doanh nghiệp và các cơ quan khác có liên quan trên địa bàn tỉnh. 

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí được giao cho Sở Công Thương thuộc Chương trình xúc tiến 

thương mại tỉnh Lạng Sơn năm 2021 (Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 

30/01/2021 của UBND tỉnh). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam 

Phối hợp với Sở Công Thương Lạng Sơn xây dựng kịch bản, kế hoạch sản 

xuất, thực hiện ghi hình, phát sóng các chương trình trên các kênh sóng VTV1, 

VTV2,… Đài Truyền hình Việt Nam theo thể loại, nội dung đảm bảo theo tiến 

độ; báo giá, triển khai các nội dung theo hợp đồng. 

2. Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 

Chủ trì phối hợp cung cấp thông tin, số liệu, hướng dẫn, kết nối tạo điều 

kiện thuận lợi cho đoàn của Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam đến liên 
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hệ, thực hiện chương trình; chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương 

mại thanh quyết toán chi phí theo quy định.  

Các phòng, đơn vị thuộc Sở theo nội dung, nhiệm vụ đã đăng ký, chuẩn bị 

các nội dung, cử đầu mối phối hợp liên hệ, hướng dẫn, kết nối để triển khai các 

nội dung theo lĩnh vực. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Lạng Sơn trên Đài 

Truyền hình Việt Nam năm 2021 của Sở Công Thương ./. 
 

 
 

Nơi nhận:  
- Ban Khoa giáo - Đài TH Việt Nam (p/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KHTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Nguyễn Đình Đại 
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