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HUYỆN THẠCH THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND Thạch Thành, ngày        tháng 01 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Công tác thông tin đối ngoại năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về công tác thông tin đối ngoại năm 2021; Kế hoạch số 261/KH-

UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về kế hoạch triển khai, 

thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới và 

nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp 

phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. UBND huyện 

ban hành kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2021 trên địa bàn huyện 

Thạch Thành với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước nhà nước về thông tin đối ngoại; 

đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong chỉ đạo, triển khai công tác 

thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, quảng bá sâu rộng 

tiềm năng, lợi thế của tỉnh nói chung và của huyện Thạch Thành nói riêng; tạo 

dựng hình ảnh, thương hiệu địa phương nhằm nâng cao năng lực và khả  năng 

cạnh tranh phát triển đối với huyện. 

- Tăng cường công tác thông tin, tu ên tru ền, thông tin đối ngoại nhằm 

quảng bá hình ảnh Việt Nam và của tỉnh Thanh   a với các nước có chung 

đường biên giới, góp phần xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, hợp 

tác và phát triển. 

- Hạn chế những tác động tiêu cực của những thông tin, luận điệu sai trái, 

xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, đặc biệt về các vấn đề về biển, đảo, 

biên giới, lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định 

chính trị - xã hội, tạo đồng thuận cao trong Nhân dân. 

2. Yêu cầu 

- Đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin, tuyên truyền và thông 

tin đối ngoại; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động thông tin, 

tuyên truyền về biển đảo, phân giới cắm mốc; quyền con người; đấu tranh phản 

bác lại các thông tin sai lệch ảnh hư ng đến uy tín, hình ảnh của địa phương. 

- Các hoạt động thông tin đối ngoại phải bám sát vào chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách của Nhà nước, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn h a – xã 

hội, an ninh - quốc phòng quan trọng của đất nước, của tỉnh và của huyện trong 
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năm 2021; chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà 

nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các qu  định hiện hành. Hình 

thức thông tin, tu ên tru ền đa dạng, phong phú, thiết thực; nội dung thông tin 

chính xác, đầ  đủ, kịp thời. 

II. NỘI DUNG 

1.  ri n  h i c c nội   n  q  n    nh  n  c     h n   in đối ngoại 

- Căn cứ hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh, các s , ngành xây dựng 

chương trình, kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện 

các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện. 

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Qu ết định số 

1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ đến cán bộ, công chức 

thuộc phạm vi quản lý bằng hình thức phù hợp. 

- Phối hợp với các S , ngành tổ chức, tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng 

nghiệp vụ về công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; phát ngôn và 

cung cấp thông tin cho báo chí; cung cấp các thông tin liên quan đến vấn đề biên 

giới, lãnh thổ, biển Đông, quyền con người cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, 

viên chức chuyên trách về thông tin đối ngoại và người phát ngôn của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. 

2   ri n  h i c c nội   n   h n   in,     n  r   n. 

- Thực hiện ký kết với các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng, sản xuất và 

phát sóng các phóng sự truyền thông, tuyên truyền, quảng bá giới thiệu tiềm 

năng, thế mạnh, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương trên các ấn phẩm báo chí, phát thanh truyền hình trong và ngoài tỉnh. 

- Xây dựng các chương trình, chu ên mục tuyên truyền, quảng bá hình ảnh 

con người, lịch sử, văn h a xứ Thanh n i ch ng và hu ện Thạch Thành nói riêng 

đến bạn bè quốc tế, cộng đồng trong và ngoài tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh thông tin, 

tuyên truyền chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về xâ  

dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam với các 

quốc gia c  chung đường biên giới; bảo vệ chủ qu ền lãnh thổ, nhân qu ền, dân 

tộc, tôn giáo, đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch trên các phương tiện thông 

tin đại ch ng, trang thông tin điện tử, fanpage tuyên truyền, hội nhóm trên 

internet, mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn kết giữa thông tin 

đối ngoại với thông tin đối nội một cách sinh động có chọn lọc. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về hình 

ảnh, tiềm năng thế mạnh của các địa phương; chủ động cung cấp thông tin cho 

báo chí kịp thời xử lý, phản bác lại các thông tin sai sự thật có ảnh hư ng không 

tốt đến tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội   địa phương. 
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3     n       c n  c p  h n   in 

- Tăng cường việc theo dõi, tổng hợp thông tin báo chí, mạng xã hội và dư 

luận xã hội về tình hình của địa phương, của huyện; kịp thời tổng hợp tài liệu và 

cung cấp thông tin cho báo chí phản bác lại những thông tin sai lệch ảnh hư ng 

đến uy tín, hình ảnh của địa phương, của huyện. 

-  ướng dẫn kiểm tra việc chấp hành qu  định của pháp luật về bảo vệ bí 

mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại; phối hợp với các s , ngành, 

cơ quan chức năng liên quan tăng cường quản lý các đoàn phóng viên, báo chí 

nước ngoài vào hoạt động trên địa bàn huyện. 

- Chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện xử lý hành vi sản xuất, lưu hành 

các sản phẩm thể hiện sai lệch chủ quyền, biên giới quốc gia theo qu  định của 

pháp luật; đấu tranh, phản bác các thông tin tuyên truyền xuyên tạc, sai sự thật 

về chủ quyền biên giới, biển, đảo xuất hiện trên địa bàn huyện. 

  4   ri n  h i c c hoạ  độn  đối ngoại,   c  i n đầ     

- Tham gia, tổ chức các hội chợ, triển lãm, các hội nghị, hội thảo, các sự 

kiện xúc tiến đầu tư thương mại nhằm giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 

của huyện ra cộng đồng trong và ngoài huyện. 

- Đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung - cầu, m  rộng thị trường xuất khẩu 

và phát triển thị trường. Tăng cường giới thiệu, quảng bá các sản phẩm công 

nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đến thị 

trường mới; các chính sách thu h t đầu tư, phát triển kinh tế, thương mại, du lịch, 

văn h a-xã hội của huyện. 

- Tổ chức các hoạt động văn h a, văn nghệ, thể thao, du lịch nhân các sự 

kiện chính trị lớn của địa phương, tham dự các chương trình giao lưu, trao đổi 

với các địa phương, đơn vị khác qua đ  tăng cường tuyên truyền, quảng bá về 

văn hóa, di tích, danh thắng và du lịch huyện Thạch Thành đến du khách trong 

và ngoài tỉnh. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại theo phân cấp ngân 

sách hiện hành. Các đơn vị chủ động bố trí kinh phí trong dự toán đã giao và các 

nguồn hu  động hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ được giao. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1  Phòn  Văn hó      h n   in 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ 

trên các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các s , ngành 

để tham mưu UBND hu ện, Chủ tịch UBND huyện công tác quản lý nhà nước 

về thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện. 

-  ướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác thông tin đối ngoại, 

các nội dung của Kế hoạch đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Tổng 
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hợp, báo cáo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện kết quả thực hiện định kỳ 

hoặc đột xuất theo qu  định để kịp thời chỉ đạo. 

2. Các phòng, ban UBND huyện 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình phối hợp với các phòng, 

ban, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung 

trong Kế hoạch. 

3. Trung   m Văn hó ,  h n   in,  h  thao và Du lịch 

- Xây dựng chuyên mục, sản xuất các chương trình phát thanh thông tin, 

tu ên tru ền về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây 

dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam với các 

quốc gia c  chung đường biên giới, nhân qu ền, dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền, 

quảng bá hình ảnh con người, lịch sử, văn h a xứ Thanh nói chúng và huyện 

Thạch Thành nói riêng phát trên hệ thống tru ền thanh cấp huyện. 

- Tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện kết quả thực 

hiện định kỳ hoặc đột xuất theo qu  định để kịp thời chỉ đạo. 

3. UBND các xã, thị tr n 

- Triển khai thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại theo chức năng, 

nhiệm vụ và tình hình thực tế   mỗi địa phương, đơn vị; đồng thời phối hợp thực 

hiện tốt các nội dung trong công tác thông tin đối ngoại của kế hoạch này liên 

quan đến chức năng và phạm vi quản lý. 

- Chủ động theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí phản ánh về các hoạt động 

của địa phương, của huyện; khi phát hiện hoặc nhận được thông tin, tài liệu, 

thông tin sai lệch đăng tải trên các ấn phẩm báo chí, kênh thông tin đại chúng 

gây ảnh hư ng đến uy tín, hình ảnh địa phương và của huyện của các tổ chức, cá 

nhân, phải báo cáo với UBND huyện để phối hợp xử lý; đồng thời phải thông tin 

giải thích, làm rõ kịp thời tới các cơ quan báo chí và đăng tải trên trang thông tin 

điện tử của các đơn vị, địa phương. 

- Tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện kết quả thực 

hiện định kỳ hoặc đột xuất theo quy định. 

Trên đâ  là kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn 

huyện Thạch Thành năm 2021. Yêu cầu Trư ng các phòng, ban; Thủ trư ng các 

cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ và 

nội dung kế hoạch nghiên cứu, tổ chức triển khai thực đạt kết quả./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- S  Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, V TT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Đình   m 
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