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 BÁO CÁO  

Công tác Thông tin đối ngoại quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II 
 trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND, ngày 21/01/2019 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lạng Sơn về Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019, Ủy ban 
nhân dân huyện Cao Lộc báo cáo công tác Thông tin đối ngoại quý I năm 2019, 
phương hướng nhiệm vụ quý II như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Cao Lộc là huyện miền núi biên giới phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn, địa bàn 
huyện phân bố rộng bao quanh thành phố Lạng Sơn, địa hình nhiều đồi núi cao và bị 
chia cắt. Các thôn bản ở phân tán nên phần lớn các xã khu vực 2, khu vực 3 mạng lưới 
giao thông liên xã, liên thôn bản đi lại gặp nhiều khó khăn, việc cập nhật thông tin 
còn nhiều hạn chế, dân cư sống không tập trung. Dân số trên 78 nghìn người, với trên 
93% là đồng bào các dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Dao, Hoa...và trên 80% dân cư 
sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp. Tổ chức hành chính gồm 23 xã, thị trấn 
với 199 thôn, khu, khối phố. Nhiều xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó 
khăn với mức sống và thu nhập bình quân trên đầu người còn thấp. 

 Toàn huyện có 05 xã và 01 thị trấn biên giới với trên 74 km đường biên tiếp 
giáp với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), có cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, nhà ga liên 
vận Quốc tế Đồng Đăng, có 2 cửa khẩu phụ (Co Sâu, Pò Nhùng) và nhiều đường mòn 
qua lại biên giới Việt - Trung; là cửa ngõ quan trọng về vị trí chiến lược trong quốc 
phòng - an ninh của tỉnh Lạng Sơn và cả nước; là nơi trung gian lưu thông hàng hóa 
từ các tỉnh thành trong nội địa qua lại biên giới. Quý I năm 2019, tình hình kinh tế, 
văn hoá xã hội của huyện phát triển và tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyền dịch 
theo hướng tích cực, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ổn định, đời 
sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Lĩnh vực văn hoá - xã 
hội có nhiều chuyển biến tích cực, Quốc phòng - An ninh được tăng cường, trật tự an 
toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Hệ thống 
chính trị thường xuyên được củng cố ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân 
dân từng bước được nâng lên. Các hoạt động thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển 
đảo và phân giới cắm mốc thường xuyên được quan tâm chú trọng và được tuyên 
truyền sâu rộng tới đông đảo quần chúng nhân dân; giới thiệu quảng bá hình ảnh con 
người, lịch sử, văn hóa, du lịch và thành tựu kinh tế - xã hội, tiềm năng của một huyện 
biên giới đang phát triển với nước bạn Trung Quốc. 

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO 

Xác định tầm quan trọng trong công tác thông tin, đối ngoại, UBND huyện đã 
xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại phải bám sát các chủ 
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trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Thông tin đối 
ngoại; định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện. UBND 
huyện đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND, ngày 24/01/2019 về Thông tin đối 
ngoại trên địa bàn huyện Cao Lộc giai đoạn 2018 - 2020; Kế hoạch số 38/KH-UBND 
ngày 30/01/2019 về Thông tin đối ngoại năm 2019. Công tác thông tin đối ngoại đảm 
bảo thông tin chính xác, kịp thời theo đúng định hướng thông tin truyền thông đối 
ngoại của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ cũng như các chương trình, kế hoạch 
thông tin đối ngoại đã được phê duyệt. Bảo đảm không ảnh hưởng đến an ninh quốc 
gia, trật tự an toàn xã hội, uy tín, hình ảnh, quan hệ ngoại giao, hợp tác quốc tế của 
Nhà nước, của tỉnh, của huyện; bảo vệ bí mật của Nhà nước, của tỉnh, của huyện.  

Từ đầu năm 2019, huyện tăng cường các hoạt động đối ngoại song phương theo 
hướng chủ động, hiệu quả, tiếp tục duy trì quan hệ hữu nghị với các huyện, thị biên 
giới của Trung Quốc đi vào chiều sâu, ổn định; tăng cường đan xen lợi ích trong hợp 
tác kinh tế, thương mại... nhằm phát huy vị thế, vai trò và đảm bảo lợi ích chung. Các 
hoạt động thông tin đối ngoại thường xuyên được quan tâm chú trọng và được tuyên 
truyền sâu rộng tới đông đảo quần chúng nhân dân; giới thiệu quảng bá hình ảnh con 
người, lịch sử, văn hóa, du lịch và thành tựu kinh tế - xã hội, tiềm năng của một huyện 
biên giới đang phát triển với nước bạn Trung Quốc. 

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI 

1. Công tác Thông tin, tuyên truyền 

Thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước; Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về 
Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 
1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thông 
tin đối ngoại của 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/TW 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 ta tham gia các Hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới” và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương, 
tập trung vào các nội dung: 

 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... 

 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, huyện được dư luận quan tâm. 
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Tiếp tục chủ động theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước 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 tỉnh, huyện. 

Tuyên truyền các chương trình phối hợp, hợp tác của tỉnh, các sở, ngành, của 
huyện, với các ngành và địa phương của nước bạn Trung Quốc, tuyên truyền Hội nghị 
lần thứ 10 Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, 
Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) diễn ra 
tại tỉnh Lạng Sơn trong năm 2019. Phối hợp tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm 
năng phát triển và hợp tác của Lạng Sơn trên báo chí Trung ương và báo chí ngoài 
tỉnh. Thông tin, phổ biến về chủ trương, chính sách, tiềm năng thế mạnh của tỉnh, 
huyện; giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, lịch sử, văn hóa các dân tộc huyện, 
tỉnh Lạng Sơn trên các báo Trung ương và tranh thủ giới thiệu quảng bá hình ảnh 
mảnh đất, con người, tiềm năng, thế mạnh của Lạng Sơn ra thế giới. Phối hợp quảng 
bá thông qua các sự kiện: Lễ hội hoa đào; Hội thi hương sắc ẩm thực; Chương trình 
Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn lần thứ III Xuân Kỷ Hợi năm 2019; 
các hội nghị kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch... 

UBND huyện duy trì tổ chức các lễ hội văn hóa gắn với việc quảng bá, giới 
thiệu các sản phẩm tiêu biểu của địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới 
thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh cũng như những thành tựu phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội của huyện nói riêng, của tỉnh nói chung đến với bạn bè trong nước và thế 
giới như Lễ hội Đồng Đăng, Lễ hội Chùa Bắc nga...Quảng bá các tiềm năng, thế 
mạnh, thành tựu phát triển của huyện, tỉnh, trên Trang thông tin điện tử của huyện; 
cập nhật các văn bản quản lý chuyên ngành, văn bản chỉ đạo của tỉnh, cơ quan đơn vị. 
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các phương tiện truyền thông hiện đại, 
đặc biệt là Internet, vai trò của mạng xã hội để phục vụ công tác TTĐN; tập trung xây 
dựng, quản lý, khai thác sử dụng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh trên 
Trang thông tin điện tử của huyện. 

Tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền lồng ghép trong chuyên 
mục “Thông tin pháp luật” vào thứ 3 hàng tuần. Công tác thông tin, tuyên truyền, 
thông tin đối ngoại đã giúp cho cán bộ, công chức, nhân dân đã được cập nhật những 
nội dung liên quan, nhất là nhân nhân các xã, thị trấn biên giới có thêm hiểu biết và 
phối hợp trong công tác bảo vệ đường biên, mốc giới, bảo vệ an ninh biên giới quốc 
gia, hạn chế việc xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, nắm được chủ 
trương về công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn huyện. Các hoạt động giao lưu văn 
nghệ, thể thao, hoạt động lễ hội... đã góp phần rất lớn cho sự thành công trong chương 
trình hội đàm, giao lưu, kết nghĩa với thị Bằng Tường và huyện Ninh Minh, Quảng 
Tây, Trung Quốc.  

Công tác thông tin đối ngoại đã góp phần quan trọng trong tiến trình hội nhập 
quốc tế, góp phần bảo vệ chủ quyền, biên giới lãnh thổ; thu hút khách du lịch quốc tế 
đến địa bàn; khuyến khích, động viên kiều bào ta ở nước ngoài gắn bó với quê hương, 
chủ động tham gia xây dựng quê hương, đất nước… 
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2. Công tác đối ngoại  

Trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa 
bàn, UBND huyện luôn bám sát các văn bản quy định của Nhà nước; Quyết số 643-
QĐ/TU, ngày 17/4/2017 của Tỉnh ủy ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt 
động đối ngoại tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 15/5/2012 
của UBND tỉnh về ban hành quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bám sát chương trình hoạt động đối ngoại đã được UBND tỉnh 
phê duyệt. Đối với các hoạt động đối ngoại phát sinh đã kịp thời trình đề nghị bổ 
sung, khi được phê duyệt mới chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.    

Uỷ ban nhân dân huyện đã phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan chức năng 
tổ chức đón, tiễn Chủ tịch nước cộng hòa nhân dân Triều Tiên Kim Jong - Un tại Ga 
Quốc tế Đồng Đăng, trong hành trình thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị 
thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2. Nhiệm vụ đón Chủ tịch nước Kim Jong - Un qua 
địa bàn huyện Cao Lộc đã góp phần vào thành công chung trong việc Việt Nam đăng 
cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Triều Tiên - Hoa Kỳ lần thứ hai tại Hà Nội.  

Trong quý I năm 2019, UBND huyện đã thành lập thành lập 02 đoàn gồm 35 
đại biểu và cử 01 đoàn 17 người thôn Pò Mã, xã Xuất Lễ tham dự các hoạt động đối 
ngoại theo quy định và tiếp đón 01 đoàn gồm 13 đại biểu sang tham dự Lễ hội Đồng 
Đăng năm 2019. Lượng khách xuất nhập cảnh 448.775 khách, trong đó khách du lịch 
xuất nhập cảnh là 130.673 lượt người, tăng so với các năm trước.  

IV. PHƯƠNG HƯỚNG QUÝ II NĂM 2019 

1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền đối 
ngoại; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về 
thông tin đối ngoại nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, nhân dân về vị 
trí, vai trò của thông tin đối ngoại trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả đấu tranh 
phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch. 

2. Tham mưu tăng cường các hoạt động quảng bá, tuyên truyền hình ảnh đất và 
người huyện Cao Lộc, môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội phục vụ công tác 
xúc tiến đầu tư, xây dựng phát triển kinh tế. Chủ động phản bác các thông tin sai sự 
thật (nếu có) ảnh hưởng đến địa phương, đảm bảo ổn định chính trị, làm tốt công tác 
an sinh xã hội; tiếp tục củng cố quan hệ của huyện với đơn vị bạn, là điểm đến an toàn 
và tin cậy của các nhà đầu tư, du khách với những nét đẹp về vùng đất, con người, 
truyền thống lịch sử và văn hoá phong phú và giàu bản sắc dân tộc của huyện. Chú 
trọng nâng cao hiệu quả, tính thuyết phục các thông tin, bài viết, hình ảnh, ấn phẩm 
thông tin đối ngoại phù hợp với các đối tượng và địa phương cụ thể. 

3. Tham mưu với huyện, phối hợp với ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên 
giới về chủ quyền biên giới, lãnh thổ và thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Từ 
đó khích lệ nhân dân xây dựng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền 
an ninh biên giới. 
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4. Thực hiện tốt các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn; quản lý và vận 
hành hiệu quả hoạt động Cổng Thông tin điện tử và thông tin đối ngoại của huyện; tạo 
môi trường thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại thực hiện đúng chủ trương, đường 
lối của Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát 
triển kinh tế - xã hội của huyện. 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

Đề nghị tỉnh quan tâm, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng chuyên 
môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại.  

 
Nơi nhận:                                                                                   KT. CHỦ TỊCH                               
- UBND tỉnh;                                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH 
- Sở Thông tin Truyền thông;                                                                
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Ban Tuyên giáo HU; 
- CA huyện; BCH Quân sự huyện; 
- Các Đồn Biên phòng; 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 
- CPVP;     
- Lưu: VT. 

         Hoàng Quy 
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