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BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2019 
_______

  

 

Thực hiện Công văn số 301/SNgV-LS ngày 14/5/2019 của Sở Ngoại vụ 

về việc báo cáo tình hình, kết quả công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2019. Sở 

Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI 6 THÁNG 

ĐẦU NĂM 2019. 

1. Tình hình triển khai 

Tiếp tục quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương về công tác đối 

ngoại như: Chỉ thị số 26/CT-TW ngày 10/9/2008 của Ban Bí thư TW Đảng về 

tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; 

Chỉ thị số 26/CT-TU ngày 17/3/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường 

công tác thông tin đối ngoại trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đến năm 2010 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 

06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện triển khai Chiến lược phát 

triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; Chương trình phối hợp số 

613/CTr-BTTTT-BTLBP ngày 08/3/2011 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông 

và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong công tác thông tin, truyền thông và 

thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2011-2020; Quyết 

định số 643-QĐ/TU ngày 17/4/2017 của Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Quy chế 

quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Lạng Sơn; 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. 

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo và dự kiến chương trình, kế hoạch về 

công tác đối ngoại theo quy định. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng 

các chương trình, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, trong 

đó chú trọng lồng ghép các hoạt động thông tin đối ngoại với hoạt động phát 

triển kinh tế, văn hóa-xã hội, công tác 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 công tác thông tin 

đối ngoại nói riêng. Qua đó đã thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt 

Nam, 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... 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, 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.  

Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng, tham mưu và trình UBND 

tỉnh: Tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo công tác tuyên truyền, thông tin liên 

lạc, an toàn an ninh thông tin trong phục vụ đón, tiễn đoàn đại biểu Triều Tiên 

đến Việt Nam dự “Hội nghị thượng đỉnh Mỹ -Triều” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh về hoạt động 

thông đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019; Kế hoạch số 308/KH-

STTTT ngày  14/3/2019 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thông tin đối ngoại 

năm 2019... 

- Phối hợp cùng phòng nghiệp vụ Công an tỉnh theo dõi một số web như: 

Cholangson – nơi buôn bán, trao đổi, chia sẻ của người Xứ Lạng; Tin nóng Lạng 

Sơn; Chùa Thành Lạng Sơn-Diên Khánh tự…  

2. Kết quả thực hiện 

- Thực hiện Quyết định 657/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 về việc cho phép 

Đoàn công chức Sở Thông tin và Truyền thông đi thăm quan, du lịch nước ngoài 

gồm 11 thành viên tham gia đoàn, thời gian từ ngày 27/4/2019 đến ngày 

01/5/2019
1
.  

- Phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý 02 trường hợp trên mạng xã 

hội Facebook  vì đã đăng tải  trên  trang  cá  nhân những thông tin thất thiệt, gây 

hoang mang dư luận… 

 - Thực hiện Kế hoạch số 357/KH-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc Tổ chức Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2019 và Hội 

nghị lần thứ 10 Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnhQuảng Ninh, Lạng Sơn, 

Cao  Bằng,  Hà  Giang  (Việt  Nam)  và  Khu  tự trị dân  tộc  Choang  Quảng  

Tây, Trung Quốc;Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND 

tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2019 và 

Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban công tác liên hợp (UBCTLH) giữa 04 tỉnh biên giới 

                                           
1
 Báo cáo số 575a/STTTT-VP ngày 07/5/2019 cuat Sở Thông tin và Truyền thông.  



Việt Nam và Quảng Tây, Trung Quốc. Qua thực hiện các nhiệm vụ, Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch 

và yêu cầu của lãnh đạo tỉnh đề ra. Đã có 23 phóng viên của 13 cơ quan báo chí 

Trungương đến theo dõi, phản ánh Lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng vận 

tải hàng hóa cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) –Pò Chài (Trung Quốc); Chương 

trình gặp gỡ đầu Xuân năm 2019 và Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban công tác liên 

hợp diễn ra tại tỉnh. Các cơ quan báo chí Trung ương đã có 29 tin, bài phản ánh 

về các hoạt động trên. Đáng chú ý, trên kênh VTV1 –Đài Truyền hình Việt Nam 

đã đăng tải 04 tin liên tục vào giờ vàng các ngày như: bản tin thời sự tổng hợp 

lúc 19h ngày 21/3; bản tin thời sự lúc 6h sáng ngày 22/3;bản tin thời sự trưa lúc 

12h ngày 22/3 và bản tin thời sự lúc 19h ngày 22/3/2019. 

- Tiếp tục triển khai phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương tuyên 

truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển và hợp tác của tỉnh Lạng Sơn 

với hình thức phong phú: Talk show, phóng sự ngắn, phóng sự ảnh, phỏng vấn...   

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông các huyện đã dành thời lượng thích hợp, xây dựng các chuyên 

mục, chuyên trang tuyên truyền về TTĐN nói chung và biên giới, biển, đảo, 

nhân quyền nói riêng. Trong đó: 

+ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn xây dựng và duy trì 

chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới” và “Vì An ninh Xứ Lạng” phát 

sóng 2 số/ tuần.  

+ Báo Lạng Sơn mở chuyên mục “Vì An ninh Xứ Lạng” đăng tải 02 

lần/tháng và đăng lại trên trang tin điện tử Báo Lạng Sơn. 

+ Cổng Thông tin điện tử tỉnh duy trì 03 chuyên mục tuyên truyền, gồm: 

Thông tin đối ngoại, Biên giới và Biển đảo Việt Nam, Asean. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông 

tin và Truyền thông các hoạt động đối ngoại của Sở luôn đảm bảo các nội dung 

theo đúng quy định. 

- Lãnh đạo Sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt 

đến,toàn thể đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan về các Quyết định, 

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về thông tin đối ngoại. 

- Thường xuyên cải tiến, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo về tác 

phong, lề lối làm việc; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác có phân công 

trách nhiệm cụ thể, rõ người, rõ việc thực hiện và thời gian hoàn thành, chỉ đạo 



tập trung để tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của ngành thông tin và 

truyền thông. 

- Đội  ngũ  đảng  viên,  công  chức,  viên  chức  và  người  lao  động  

thường xuyên tham gia học tập, tập huấn, có kiến thức để phục vụ công tác đấu 

tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản 

động, cơ hội; không có các biểu hiện suy thoái  về tư tưởng, chính trị, đạo đức, 

lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

2. Hạn chế: 

Công tác đấu tranh với các luồng thông tin trên mạng internet, các mạng 

xã hội chưa được thường xuyên triệt để, còn hạn chế.  

3. Nguyên nhân: 

Mạng internet và các trang mạng xã hội phát triển với số lượng lớn, các 

máy chủ được đặt tại nước ngoài nên việc quản lý thông tin trên mạng xã hội  

còn gặp nhiều khó khăn. 

III. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI NGOẠI 6 THÁNG CUỐI 

NĂM 2019 

1. Tiếp tục triển khai các nội dung thông tin đối ngoại theo tinh thần của 

Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 10/9/2008 của Ban Bí thư (Khóa X) về Tiếp tục đổi 

mới và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại trong tình hình 

mới; Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 17/3/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng 

cường công tác thông tin đối ngoại trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đến năm 2010 và những năm tiếp theo. 

2. Tiếp tục rà soát tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoàn thiện hành 

lang pháp lý, cơ chế chính sách về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại phù 

hợp với tình hình, yêu cầu và nhiệm vụ mới. 

3. Tổ chức 01 lớp tập huấn về thông tin đối ngoại cho các cán bộ lãnh 

đạo, quản lý và cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của các Sở, ngành, 

địa phương, các cơ quan báo chí của tỉnh. 

4. Tăng cường thông tin về kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư nước ngoài, 

xúc tiến thương mại, du lịch, hội nhập quốc tế của Việt Nam, của tỉnh; Nâng cao 

chất lượng, tính hấp dẫn của các sản phẩm thông tin đối ngoại, tăng cường ấn 

phẩm bằng tiếng nước ngoài.  

5.  Tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan báo chí Trung ương xây dựng 

phim, phóng sự tài liệu tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh về các lĩnh vực 

kinh tế, văn hóa, xã hội... 



6. Cử cán bộ, công chức tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác đối ngoại và thông tin 

đối ngoại do các Bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức. 

Trên đây là báo cáo công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2019 của Sở 

Thông tin và Truyền thông, kính gửi Sở Ngoại vụ xem xét, tổng hợp theo quy 

định ./. 

 
 

   Nơi nhận: 
GIÁM ĐỐC 

 
- Sở Ngoại vụ;  
- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu VP, VT.  
  
  
 Nguyễn Quang Huy 
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