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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ
công tác thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 121/KH-UBND, ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh
triển khai thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019; Kế hoạch
phối hợp số 286/KHPH-STTTT-BCHBĐBP, ngày 26/3/2018 giữa Sở Thông tin
và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác thông tin
cơ sở và thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới, giai đoạn 2018 - 2020,
Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại Công văn số
1445/BCH-CT, ngày 06/6/2019 về việc đề nghị giúp đỡ tổ chức tập huấn, bồi
dưỡng nghiệp vụ cho Tổ Thông tin và Truyền thông các đồn Biên phòng và các
xã, thị trấn biên giới, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế
hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác thông tin cơ sở và
thông tin đối ngoại cho Tổ Thông tin Truyền thông các đồn Biên phòng và các
xã, thị trấn biên giới năm 2019 với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Nhằm trang bị, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ công
tác thông tin cơ sở truyền thông và thông tin đối ngoại cho cán bộ Tổ Thông tin
và Truyền thông các đồn Biên phòng và các xã, thị trấn biên giới.
2. Yêu cầu
Việc tổ chức tập huấn phải bảo đảm trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ
bản về nghiệp vụ công tác thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại cho các đối
tượng được tập huấn. Lớp tập huấn phải được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, bám
sát mục tiêu, thiết thực, hiệu quả.
II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CÔNG TÁC

1. Nội dung
- Quán triệt nội dung hoạt động của Tổ Thông tin Truyền thông các đồn
Biên phòng.
- Kỹ năng, nghiệp vụ và nhiệm vụ của công tác thông tin và truyền thông.
- Kỹ năng, phương pháp xây dựng đề cương phát thanh, bài tuyên truyền.
- Kỹ năng, phương pháp thuyết trình trước công chúng.
- Phương pháp thông tin, định hướng tư tưởng trước những vấn đề mới phát
sinh, phức tạp, nhạy cảm ở cơ sở.

2. Thành phần
- Tổ Thông tin Truyền thông các đồn Biên phòng và các xã, thị trấn biên
giới (107 đồng chí).
- Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyên thông và
chuyên viên phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, cán bộ phụ trách Trang
thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông.
3. Thời gian : Dự kiến ngày 15 tháng 8 năm 2019.
4. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.
5. Công tác bảo đảm
- Báo cáo viên: Mời Báo cáo viên Trung ương và của tỉnh.
- Tài liệu: Tập bài giảng của Báo cáo viên; các văn bản quản lý nhà nước
quy định liên quan đến công tác thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại ở cơ sở (Tập
hợp đóng quyển bài giảng).
- Kinh phí: Có kế hoạch riêng.
- Công tác hậu cần, nơi ăn, nghỉ: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
- Triệu tập thành phần tham dự Hội nghị.
- Tiếp đón và hướng dẫn đại biểu đến dự tập huấn.
- Chuẩn bị hội trường, xây dựng Maket Hội nghị.
- Đảm bảo ăn, nghỉ cho các thành phần tham gia tập huấn.
2. Sở Thông tin và Truyền thông
2.1. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản
- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị.
- Mời Báo cáo viên; In và phát tài liệu bài giảng cho đại biểu.
- Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc - bế mạc.
- Chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng và các đơn vị liên quan xây dựng dự
toán kinh phí và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị.
2.2. Văn phòng Sở
Phục vụ Hội nghị tập huấn. Phối hợp cùng Phòng Thông tin - Báo chí Xuất bản xây dựng dự toán, thẩm định, quyết toán kinh phí theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch tập huấn công tác thông tin cơ sở và thông tin đối
ngoại năm 2019, đề nghị các phòng, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (Để báo cáo);
- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh (đề nghị phối hợp thực hiện);
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng TTBCXB, VP;
- Lưu: VT, TTBCXB(Thịnh).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM
Ký bởi:ĐỐC
Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan: Tỉnh Lạng Sơn
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