
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SÕN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KH-UBND Bắc Sõn, ngày        tháng 12 nãm 2020 

 
 

KẾ HOẠCH 

Hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2021 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 30/11/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

năm 2021. UBND huyện Bắc Sơn xây dựng Kế hoạch hoạt động thông tin 

đối ngoại (TTĐN) trên địa bàn huyện năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, 

cá nhân trong hoạt động TTĐN, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh. 

2. Tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong công tác quản 

lý nhà nước về TTĐN; thực hiện tốt Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối 

ngoại trên địa bàn huyện. 

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thông tin, tuyên 

truyền về chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, pháp 

luật của Việt Nam; hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và của 

huyện Bắc Sơn nói riêng đến các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, người 

Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời cung cấp thông tin về tình hình thế giới 

cho người dân trong huyện. 

4. Các hoạt động TTĐN phải thực hiện đúng chủ trương, đường lối 

của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về TTĐN, phù hợp với tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đồng thời bảo đảm chế độ bảo mật 

thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định. 

II. NỘI DUNG 

1. Xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động TTĐN 

Xây dựng và ban hành các văn bản quy định, văn bản chỉ đạo, điều 

hành hoạt động TTĐN trên địa bàn huyện theo yêu cầu của tỉnh và trên cơ sở 

tình hình thực tiễn tại địa phương. 

2. Tham dự tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ  

Hằng năm UBND huyện cử cán bộ, công chức tham dự các lớp tập 

huấn, bồi dưỡng về công tác thông tin đối ngoại do các Sở, ngành và UBND 

tỉnh tổ chức đảm bảo đúng thành phần, số lượng theo yêu cầu. 

3. Các hoạt động TTĐN cụ thể 
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3.1. Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Bắc Sơn trên mạng Internet 

a) Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ 

thông tin và truyền thông, khai thác phương tiện internet, nội dung số, mạng 

xã hội... nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Bắc Sơn. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện có 

liên quan, UBND các xã, thị trấn. 

b) Tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Bắc Sơn và các địa 

phương, hình ảnh của các phòng, ban, ngành, đoàn thể trên hệ thống Trang 

Thông tin điện tử huyện; rà soát, tăng cường cung cấp thông tin chính xác, 

kịp thời, đầy đủ về ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện (Trang Thông tin 

điện tử huyện). 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện có 

liên quan, UBND các xã, thị trấn. 

3.2. Ứng dụng công nghệ thông tin; quảng bá hình ảnh tỉnh Lạng 

Sơn và huyện Bắc Sơn qua các sự kiện truyền thông, văn hóa, thể thao, du 

lịch 

Triển khai Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch; 

phối hợp thực hiện các nội dung về truyền thông, quảng bá du lịch tỉnh Lạng 

Sơn và huyện Bắc Sơn; phối hợp tổ chức các hoạt động nghiên cứu, thử 

nghiệm, thực hiện hoạt  động truyền thông quảng bá hình ảnh Lạng Sơn và 

hình ảnh Bắc Sơn tại các địa bàn trọng điểm trong và ngoài tỉnh; các sự kiện 

ngoại giao của tỉnh, của huyện. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin; Văn phòng HĐND 

và UBND huyện; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thông huyện; các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có liên 

quan. 

3.3. Đẩy mạnh hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí Trung 

ương, tỉnh 

a) Triển khai hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí trung ương, 

tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà báo, phóng viên hoạt động tác nghiệp 

báo chí trên địa bàn huyện; đồng thời tranh thủ đoàn nhà báo, phóng viên 

nước ngoài đến tác nghiệp trên địa bàn huyện để quảng bá hình ảnh Bắc Sơn 

đến với bạn bè trong nước và quốc tế. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 

các xã, thị trấn. 
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b) Hợp tác sản xuất chương trình quảng bá về Bắc Sơn: Hợp tác với 

các kênh truyền hình, tập trung truyền thông về văn hóa, du lịch và thu hút 

đầu tư của huyện Bắc Sơn. Sản xuất mới, biên tập, phát sóng tin, bài, phóng 

sự ảnh. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn có liên quan. 

4. Sơ kết, tổng kết hoạt động TTĐN 

Sơ kết, tổng kết hoạt động TTĐN huyện, đánh giá kết quả đạt được, 

những khó khăn vướng mắc và hạn chế để xác định nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm trong thời gian tiếp theo. 

Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo tổng kết hoạt động TTĐN năm 2021 

về Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 25/11/2021. Phòng Văn hóa và 

Thông tin tổng hợp, báo cáo UBND huyện trước ngày 05/12/2021. Đồng 

thời các cơ quan đơn vị chủ động thực hiện báo cáo các nội dung đột xuất 

hoặc khi có yêu cầu. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên 

quan. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Các cơ quan, đơn vị sử dụng dự toán kinh phí chi thường xuyên được 

giao hàng năm và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện. 

Đối với các nội dung nhiệm vụ tại Kế hoạch không thuộc nhiệm vụ 

thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị: Cơ 

quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng dự toán kinh phí gửi 

Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, 

quyết định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan  đầu  mối  có  trách  

nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, chủ trì tổng hợp 

báo cáo theo quy định. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu cho UBND huyện bố 

trí kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động TTĐN theo quy định; hướng 

dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật hiện 

hành. 

3. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại đơn vị, cơ sở tổ 
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chức triển khai thực hiện công tác TTĐN đảm bảo hiệu quả. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc 

triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng 

mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND huyện (qua Phòng Văn hóa 

và Thông tin) để xem xét, thống nhất giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh; 

- Sở Ngoại vụ; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
                Dương Thị Thép 
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