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BÁO CÁO 
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của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động 
thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

 
 

Thực hiện Công văn số 1440/BTTTT-TTĐN ngày 08/5/2019 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư số 
22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng 
dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 

Thực hiện các nghị định, quyết định, chương trình, kế hoạch của Chính 
phủ về công tác thông tin đối ngoại, nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 
22/2016/TT-BTTTT, tỉnh Lạng Sơn đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực 
hiện1; rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung cho các kế hoạch hoạt động thông 
tin đối ngoại (TTĐN) dài hạn, trung hạn2 và kế hoạch hàng năm; ban hành Quy 
chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn3, Kế hoạch số 102/KH-
UBND ngày 28/6/2018 về thông tin tuyên truyền trên báo chí Trung ương giai 
đoạn 2018 - 2020. 

2. Kết quả thực hiện  

2.1 Công tác chỉ đạo, điều hành 

Tỉnh Lạng Sơn đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện 
quản lý nhà nước về hoạt động TTĐN, chú trọng lồng ghép với hoạt động phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới; thực hiện 
nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức cán bộ, đảng viên và Nhân 
dân trong công tác đối ngoại nói chung và TTĐN nói riêng. Phân công nhiệm vụ 
cho các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, chất 
lượng, sát với điều kiện thực tế của tỉnh.   

                                           
1 Công văn số 3178/VP-KGVX ngày 01/11/2016 về việc thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT.  
2 Đề án Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2020; Chương trình hành động số 
10/CTr-UBND ngày 17/4/2014 về TTĐN giai đoạn 2014 – 2020;  Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 18/9/2018 
triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 
2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh.  
3 Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh. Quy chế gồm 03 Chương, 22 Điều.  
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Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, đã triển 
khai thực hiện, góp phần nâng cao vị thế, quảng bá hình ảnh của tỉnh đến với cả 
nước, ra nước ngoài, thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế, đưa kinh tế, xã 
hội của tỉnh phát triển ổn định, bền vững. 

2.2. Bố trí nhân sự và đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ TTĐN  

Tại Quy chế quản lý hoạt động TTĐN, UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở 
Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối thực hiện quản lý nhà nước về 
TTĐN trên địa bàn tỉnh. 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các 
huyện, thành phố đều đã bố trí cán bộ làm đầu mối thực hiện công tác TTĐN.  

Từ năm 2009 đến nay, tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Bộ Thông tin và 
Truyền thông, Bộ Ngoại giao tổ chức được 11 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức 
TTĐN cho gần 1.800 lượt học viên là đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách 
công tác đối ngoại, người phát ngôn của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Bộ 
chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh 
đạo UBND, người phát ngôn và cán bộ đầu mối về công tác TTĐN của các 
huyện, thành phố; lãnh đạo Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, 
Thể thao và Truyền thông các huyện... 

2.3 Công tác tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án 

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, hiện có 11 chương  trình, dự  án  ODA, 30 dự 
án có vốn đầu tư nước ngoài, 08 dự án phi chính phủ nước ngoài... được đầu tư 
vào các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. Tỉnh đã ban hành Quyết định 
số 1939/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 quy định trình tự, thủ tục thẩm định, quyết 
định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấm dứt dự án 
đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định ban hành danh 
mục dự án gọi vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2020 có xét đến 
năm 2025. 

Từ năm 2016 - 2018, tỉnh đã cử 141 đoàn với 2.055 lượt cán bộ, công 
chức, viên chức đi công tác học tập, tham dự các hoạt động hội đàm, hội nghị, 
khảo sát, trao đổi kinh nghiệm và đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn tại hơn 20 quốc  
gia/vùng  lãnh  thổ; tổ chức đón tiếp 180 đoàn với 1.517 lượt người từ trên 20 
quốc gia/vùng lãnh thổ đến thăm và làm việc với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. 
Ngoài ra, cho phép tổ chức 05 đoàn với 255 lượt học sinh, sinh viên của tỉnh đi 
thực tập thực hành kỹ năng tiếng Trung Quốc và tham dự hoạt động trại hè tại 
Quảng Tây, Trung Quốc; hướng dẫn, quản lý 19 đoàn với 928 lượt khách du lịch 
Trung Quốc đến thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc (hy sinh khi  
sang giúp ta trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ) trên địa bàn.  

Tỉnh đã tổ chức thành công Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2019 và 
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). Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức Hội chợ thương 
mại quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn) và tham gia một số Hội chợ tại các huyện, 
thành phố thuộc Khu tự trị Dân tộc Choang, Quảng Tây và tỉnh Vân Nam 
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(Trung Quốc); Hội nghị kết nối thương nhân xuất nhập khẩu các mặt hàng nông, 
lâm, thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc; phối hợp với UBND 
tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị xúc tiến xuất khẩu Vải thiều,… 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp nhận, đưa vào sử dụng 02 
Cụm thông tin cơ sở tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) và cửa 
khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình) do Bộ Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn 
Bưu chính Viễn thông Việt Nam đầu tư4.  

2.4. Triển khai các hoạt động TTĐN 

2.4.1. Hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh 
Tỉnh đã xây dựng Hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh trên Cổng thông tin 

điện tử (TTĐT) tỉnh, giới thiệu về tỉnh Lạng Sơn qua các thời kỳ lịch sử; điều 
kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội, tiềm năng du lịch, giới thiệu về chiến 
lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển; duy trì trên Cổng 03 chuyên 
mục, gồm: Thông tin đối ngoại, Asean, Biên giới và Biển đảo Việt Nam.  

Các cơ quan báo chí địa phương đã xây dựng chuyên mục và tuyên truyền 
lồng ghép trong các số báo ra hàng ngày và các chương trình truyền thanh, phát 
thanh, truyền hình5.  

Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh diễn ra 08 hội nghị, hội thảo quốc 
tế. Các hội nghị, hội thảo đều được tổ chức thành công với sự tham dự của hàng 
trăm đại biểu trong nước và quốc tế, tạo được kênh thông tin đối ngoại quan 
trọng góp phần tuyên truyền, quảng bá về tỉnh tới bạn bè quốc tế. 

Các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh cũng đã triển khai cung cấp thông 
tin, phối hợp cùng các cơ quan báo chí Trung ương tuyên truyền, quảng bá về 
tỉnh, về ngành6.  

2.4.2. Hỗ trợ, hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, 
phóng viên nước ngoài 

Các cơ quan chức năng của tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan 
báo chí và phóng viên trong nước và nước ngoài đến khai thác thông tin, viết 
bài, đưa tin, giới thiệu về tỉnh; phối hợp với Trung tâm hướng dẫn báo chí nước 
ngoài (Bộ Ngoại  giao) quản lý và hướng dẫn 07 đoàn phóng viên báo chí nước 
ngoài hoạt động tại địa phương theo Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 
23/10/2012 của Chính phủ. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức thành công công tác đón, 
                                           
4 Trong năm 2018, Sở TTTT đã xây dựng và đưa vào hoạt động 09 cụm thông tin cơ sở tại 06 xã biên giới và 
điểm nóng trật tự xã hội phục vụ tích cực cho công tác tuyên truyền, vận động của Đảng và chính quyền các cấp. 
5 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới” phát sóng 2 số/ 
tuần, Báo Lạng Sơn mở chuyên mục “Vì An ninh Xứ Lạng” 02 số/tháng; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 
Truyền thông các huyện tuyên truyền lồng ghép trong các chương trình truyền thanh, phát thanh tại địa phương.  
6 Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp cùng kênh VTC10 - NET VIET, kênh truyền hình VTV1, kênh 
truyền hình Quốc hội, truyền hình TTXVN thực hiện 19 phim tài liệu, phóng sự tài liệu tuyên truyền, quảng bá 
hình ảnh về tỉnh.  
Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư  phối hợp với Tạp chí Hữu nghị, Báo Công Thương  xây dựng, phát hành 
04 Chuyên đề về Lạng Sơn. 
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã biên tập, phát hành 01 cuốn tài liệu giới thiệu quy 
hoạch, chính sách thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế cửa khẩu 
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tiễn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại tỉnh Lạng Sơn trong chuyến thăm cấp 
nhà nước Việt Nam và dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.  

Sở Ngoại vụ phối hợp với Báo thế giới và Việt Nam giới thiệu tiềm năng 
hợp tác với Ấn Độ trên đặc san “Việt Nam - Ấn độ: Đối  tác  chiến lược toàn 
diện”, trên đặc san song ngữ “Việt Nam - Nhật Bản: Đối tác chiến lược sâu 
rộng”. Phát hành 20 số bản tin đối ngoại với 12.000 cuốn, 02 ấn phẩm sách giới 
thiệu quảng bá “Nông lâm sản - Đặc sản vùng miền Lạng Sơn” và “Đánh thức 
tiềm năng du lịch cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa Bản địa Lạng Sơn” dịch ra 
05 thứ tiếng gửi tới một số các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, trong nước, các cơ 
quan đại diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế và đối tác nước ngoài.  

2.4.3. Cung cấp thông tin giải thích, làm rõ  
Thông qua phần mềm Reputa, tỉnh Lạng Sơn thực hiện tổng hợp tình hình 

dư luận phản ánh về tỉnh trên các cơ quan báo chí Trung ương, trên mạng xã hội. 

Tổ chức họp báo, giao ban báo chí định kỳ 01 lần/tháng, ban hành Thông 
cáo báo chí, cử đại diện lãnh đạo tỉnh hoặc qua Người phát ngôn để cung cấp 
thông tin, giải thích, làm rõ cho các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa 
phương. Ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền trên báo chí Trung ương giai 
đoạn 2018 - 20207. 

Thực hiện đăng tải thông tin, giải thích làm rõ trên Cổng TTĐT tỉnh các 
thông tin chưa chính xác về tỉnh. Cung cấp thông tin đăng phát trên các cụm 
TTĐN tại khu vực cửa khẩu quốc gia, quốc tế. Thực hiện xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm quy định pháp luật về đăng tải thông tin trên mạng8.  

3. Kinh phí 

Các cơ quan, đơn vị sử dụng dự toán chi thường xuyên được giao hàng 
năm và nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định để thực hiện Kế hoạch 
TTĐN9.   

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Ưu điểm 

Ban Chỉ đạo TTĐN của tỉnh đã được kiện toàn; hoạt động TTĐN đã được 
tỉnh bám sát quy hoạch, chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Thông tư số 
22/2016/TT-BTTTT và các văn bản liên quan của Bộ Thông tin và Truyền 
thông để triển khai thực hiện.  

Công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt 

                                           
7 Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2018 
8 Đã xử lý 01 cá nhân quản lý 05 trang thông tin điện tử tổng hợp hoạt động trái pháp luật (tinnonglangson.com; 
tintuclangson.com;chuathanh.com…); 02 trường hợp với hình thức cảnh cáo về việc đưa tin sai sự thật về dịch tả 
lợn Châu Phi; 01 trường hợp sử dụng mạng xã hội đưa thông tin sai lệch, có tính chất kính động phản đối dự án 
BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. 
9 Năm 2019 kinh phí giao cho Sở Thông tin Truyền thông thực hiện tuyên truyền quảng bá về tỉnh trên các cơ 
quan báo chí Trung ương là 500 triệu, thực hiện Kế hoạch TTĐN là 520 triệu.  
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Nam và của tỉnh Lạng Sơn, tuyên truyền về tình đoàn kết hữu nghị truyền thống 
lâu đời của hai dân tộc, Nhân dân hai bên biên giới Việt - Trung đã bám sát chỉ 
đạo của Trung ương, kịp thời thông tin đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh 
về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề liên quan, nhằm kịp thời định 
hướng dư luận, thống nhất nhận thức và hành động, không để các phần tử xấu 
lợi dụng kích động, phá hoại tình đoàn kết của Nhân dân các dân tộc trên địa 
bàn tỉnh nói chung và nhân dân hai bên biên giới nói riêng. 

2. Hạn chế 

Công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng của tỉnh chưa 
có nhiều đột phá, chưa kịp thời nên việc vận động thu hút các nguồn lực đầu tư 
trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài, hợp tác quốc tế phục vụ mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là kinh tế cửa khẩu chưa 
tương xứng với tiềm năng và nhu cầu thực tế.  

Kết quả công tác nghiên  cứu, dự báo tình hình  xu thế,  nắm  bắt  nhu  cầu  
thông tin, các định hướng, chính sách hợp tác, đầu tư, mở rộng quan hệ hợp tác 
quốc tế từ phía các đối tác chiến lược đã có nhiều cố gắng, song do lực lượng 
mỏng,  chưa hình thành được  nhóm  chuyên  gia nghiên  cứu  chuyên  sâu nhằm 
cập  nhật kịp thời và đáp ứng các yêu cầu mới về nâng tầm đối ngoại đa phương, 
thúc đẩy hội  nhập  quốc  tế trọng  tâm  là  hội  nhập  kinh  tế quốc  tế phục  vụ 
mục  tiêu  phát triển  kinh  tế,  xã  hội  của  tỉnh  nhanh  và  bền  vững.   

Năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ và công 
tác phối hợp trong hoạt động thông tin đối ngoại còn có mặt hạn chế. 

Đội ngũ cán bộ làm công tác TTĐN còn thiếu, chủ yếu là kiêm nhiệm, 
chưa được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ TTĐN. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ  

Tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước về công tác TTĐN; chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy chế quản 
lý hoạt động TTĐN trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, 
các chương trình, kế hoạch công tác về TTĐN. 

Tiếp tục theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước về tình 
hình của tỉnh; đồng thời chủ động cung cấp thông tin, tài liệu, lập luận đấu tranh 
phản bác các thông tin sai lệch, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của đất 
nước, của tỉnh. Tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, thực hiện nghiêm túc 
Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 

Phối hợp với các cơ quan báo chí nước ngoài, cơ quan báo chí Trung 
ương thông tin, tuyên truyền, quảng bá về mảnh đất, con người Xứ Lạng.  

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông: 

1. Xem xét, hỗ trợ kinh phí giúp tỉnh Lạng Sơn di chuyển và nâng cấp 
Cụm TTĐN tại cửa khẩu Quốc tế đường bộ Hữu Nghị từ 01 màn hình lên 02 
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màn hình; đầu tư xây dựng cụm TTĐN 01 màn hình LED tại khu vực cửa khẩu 
quốc tế đường sắt Ga Đồng Đăng.  

2. Quan tâm hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn trong công tác TTĐN và hội nhập quốc 
tế; giới thiệu các nhà đầu tư đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng 
Sơn, Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, Điểm du lịch quốc gia thành phố Lạng Sơn, 
Vùng ATK Bắc Sơn. 

3. Tạo điều kiện cho tỉnh tham gia các chương trình, hoạt động TTĐN 
trong nước và quốc tế; tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, 
chuyên môn sâu cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về TTĐN. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông./. 

 

Nơi nhận:  
- Cục Thông tin đối ngoại - Bộ TTTT (B/c); 
- TT Tỉnh ủy; 
- TT HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: TTTT, NgV, VHTTDL; 
- PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KGVX, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX(LHH).    

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
                  
                Nguyễn Long Hải  
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