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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2019 
  

 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 – 

2020, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch triển khai công tác 

thông tin đối ngoại (TTĐN) năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

1.1. Nâng cao chất lượng hoạt động TTĐN, thúc đẩy quảng bá hình ảnh 

đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và các thành tựu đổi mới của tỉnh Lạng 

Sơn và Việt Nam nói chung. 

1.2. Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động trong 

cơ quan về công tác hợp tác, đối thoại, giao lưu với nước ngoài về chính trị, kinh 

tế, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ trong tiến trình hội nhập với thế giới và khu 

vực, đặc biệt là Cộng đồng ASEAN. 

2. Yêu cầu 

2.1. Thực hiện đúng chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước về đối 

ngoại đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm; phối hợp chặt chẽ giữa thông tin đối ngoại 

với công tác thông tin nội bộ. 

2.2. Đảo đảm đúng 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  

1. Tiếp tục Thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu trong công cuộc đổi mới 

của tỉnh ra thế giới và thông tin về thế giới vào tỉnh; bám sát các sự kiện chính 

trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng quan trọng của đất nước và của 

tỉnh trong giai đoạn 2018 - 2020.  

2. Thông tin tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật; tuyền 

truyền quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của tỉnh Lạng Sơn theo hướng đa 

dạng hóa nội dung, hình thức và phương thức TTĐN, nâng cao chất lượng sản 

phẩm TTĐN, góp phần giới thiệu thu hút đầu tư và du lịch. 

3. Tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên 

giới lãnh thổ quốc gia, tuyên truyền về thành tựu quyền con người; thường 

xuyên nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo trong công tác 
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đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật xung quanh vấn đề Biển Đông, 

vấn đề biên giới, lãnh thổ, vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và  

những vấn đề, vụ việc nảy sinh, nhạy cảm, thu hút sự chú ý của dư luận; đẩy 

mạnh các hoạt động quảng bá về vị trí, vai trò, tiềm năng tài nguyên, môi trường 

biển, đảo Việt Nam và thành tựu đảm bảo quyền con người ở Việt Nam. 

4. Tiếp tục chủ động theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí phản ánh về tình 

hình của tỉnh Lạng Sơn, của ngành tài nguyên và môi trường; nghiên cứu, 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 tỉnh Lạng Sơn, của của ngành tài nguyên và môi trường. 

5. Thực hiện nghiêm túc quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo 

chí theo quy định của pháp luật. 

6. Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính 

trị, phẩm chất đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ gắn với công tác đối ngoại của 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng đơn vị, thuộc Sở tổ chức triển khai, quán triệt tới công chức, 

viên chức và người lao động về nội dung Kế hoạch; theo chức năng nhiệm vụ 

chủ động tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ thông tin đối ngoại 

liên quan đến công tác chuyên môn của phòng, đơn vị. 

2. Giao Văn phòng Sở đôn đốc, theo dõi các phòng, đơn vị thực hiện; tổng 

hợp, xây dựng báo cáo của Sở theo quy định./. 

 

Nơi nhận:     

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Sở Thông tin và Truyền thông;                          

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (T/hiện); 

- Lưu: VT, (HQV). 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

đã ký 

 

 

Nguyễn Đình Duyệt 
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