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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:         /KH-UBND Bắc Sơn, ngày      tháng 3 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
Hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện Bắc Sơn năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 16/02/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin 

đối ngoại (TTĐN) trên địa bàn huyện năm 2022 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 TTĐN 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 về 

quyền con người, trong đó có công tác xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống 
của người dân, các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương; tuyên truyền, quảng bá 

các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 
Tập trung tuyên truyền, quảng bá môi trường đầu tư ổn định, an toàn và hấp 

dẫn với nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội của đất nước, của tỉnh nói chung và 
huyện nói riêng đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, người Việt Nam 
ở nước ngoài; đồng thời đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, phát triển kinh tế 

tại địa phương. 

4. Triển khai các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của quê hương, đất 

nước, của địa phương có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, 
phù hợp với điều kiện thực tế và diễn biến tình hình dịch COVID-19; lồng ghép 

với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội, các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh 

và của huyện, góp phần tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước 
trong các tầng lớp Nhân dân. 

5. 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. 
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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 

3.1. Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Bắc Sơn trên mạng internet 

- 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 Lạng Sơn nói chung và Bắc Sơn nói riêng. 

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. 

- Tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Bắc Sơn, hình ảnh của các 

phòng, ban, ngành, đoàn thể trên hệ thống Trang Thông tin điện tử huyện, mạng 
xã hội; 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 (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. Đẩy mạnh 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 theo quy định; 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&UBND huyện; Trung tâm Văn hóa, 

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

- 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. 

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

Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trung tâm Văn hóa, 
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Thể thao và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có liên quan. 

4. Lồng ghép TTĐN với các hoạt động giao lưu xúc tiến đầu tư, 
thương mại, du lịch, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, nét văn hóa đặc sắc 

của huyện; thúc đẩy thương mại, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tài chính và Kế hoạch. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND&UBND; Phòng Kinh tế và Hạ 
tầng; Phòng Văn hóa và Thông tin; các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các 

xã, thị trấn. 

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 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 cơ quan, 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 chức 
triển khai thực hiện công tác TTĐN đảm bảo hiệu quả. 

Ủy ban nhân dân 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, 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; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Trang TTĐT huyện; 
- Lưu: VT, PVHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
Dương Thị Thép 
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