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KẾ HOẠCH 

Công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023 

 

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về 

quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 

19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động 

thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công văn số 

5740/BTTTT-TTĐN ngày 25/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

hướng dẫn xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2023.  

Thực hiện Kế hoạch số 3485/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng năm 2023; 

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Trùng Khánh ban hành Kế hoạch công 

tác thông tin đối ngoại (TTĐN) trên địa bàn năm 2023 với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại nhằm 

quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế góp phần xây dựng biên giới 

quốc gia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. 

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại 

trên địa bàn huyện, giúp công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, 

toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với địa phương. 

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện về 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác 

thông tin đối ngoại trong thời kỳ hội nhập, góp phần vào công cuộc xây dựng và 

phát triển đất nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính 

trị, đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn huyện. 

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

xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, đặc biệt về các vấn đề lãnh thổ, biên 

giới, biển đảo, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định chính 

trị - xã hội, tạo đồng thuận trong nước và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế đối với 

các chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam và các vấn đề có liên quan đến 

biên giới quốc gia. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động thông tin đối ngoại phải được triển khai một cách trọng 

tâm, trọng điểm, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; 
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bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

thông tin đối ngoại và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

- Thông tin chính xác, nhanh nhạy, kịp thời, định hướng dư luận; 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 quy định hiện hành. 

- Bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành công tác thông tin, 

tuyên truyền đối ngoại trong huyện, tỉnh, trong nước và nước ngoài; gắn kết chặt 

chẽ với thông tin đối nội; có sự phối kết hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, các 

cơ quan báo chí, truyền thông trong huyện, tỉnh, trong nước và nước ngoài. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đóng góp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ 

đạo về hoạt động thông tin đối ngoại 

Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, 

kế hoạch và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác thông tin đối ngoại. 

Góp ý sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của 

UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý, vận hành cụm thông tin trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng 

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

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, ban, ngành liên quan; UBND các xã, thị 

trấn. 

2. Tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại cho cán 

bộ làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới 

- Nội dung: Tập huấn nghiệp vụ thông tin đối ngoại, chính sách pháp luật, 

ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng thông tin, tuyên truyền. 

- Thành phần: Cán bộ chuyên trách công tác thông tin đối ngoại, phóng 

viên, tuyên truyền viên, cán bộ xã, huyện và các lực lượng làm công tác thông 

tin đối ngoại khu vực biên giới và các đồn Biên phòng. 

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch tổ chức tập huấn hàng năm của tỉnh. 

3. Phối hợp sản xuất nội dung phục vụ công tác thông tin tuyên 

truyền và thông tin đối ngoại đưa vào cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thông 

tin đối ngoại khu vực biên giới 

- Nội dung: Phối hợp với Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh - Truyền hình 

tỉnh Cao Bằng xây dựng và sản xuất các bản tin, video clip, thư viện điện tử... 

bằng tiếng Việt với các nội dung tuyên truyền về chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước, các thành tựu của đất nước, quảng bá hình ảnh của đất nước, 

của địa phương, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, đấu 

tranh phản bác các thông tin sai trái, bịa đặt. 

- Thời gian thực hiện: Hằng tháng. 

- Đơn vị thực hiện, phối hợp: Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện; 

Phòng Văn hóa và Thông tin, các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện, các cơ 

quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 



3 

4. Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới 

lãnh thổ quốc gia 

- Nội dung: Xây dựng chuyên mục, bố trí thời lượng phù hợp để phát sóng 

các chuyên mục về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia trên 

khung chương trình phát thanh của huyện. 

- Thời gian thực hiện: Hằng tháng. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Phòng Văn hóa và Thông 

tin; các cơ quan, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 5. Tổ chức định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền các hoạt 

động đối ngoại của huyện quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng thế 

mạnh của huyện trong hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư của 

huyện trên các phương tiện thông tin và truyền thông 

 - Thực hiện hướng dẫn nội dung thông tin đối ngoại của tỉnh cho các cơ 

quan tuyên truyền trên địa bàn huyện. 

 - Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí và phóng viên trong và 

ngoài nước được tiếp cận, tìm hiểu các thông tin chính thức góp phần quảng bá 

giới thiệu về Trùng Khánh, Cao Bằng với bạn bè quốc tế. 

 - Tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng của địa phương 

thông qua các lễ hội văn hóa đặc sắc của địa phương lên Trang thông tin điện tử 

của huyện (Trang thông tin điện tử huyện tạo đường dẫn tới Cổng thông tin đối 

ngoại tỉnh Cao Bằng) để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân truy cập xem 

thông tin quảng bá về hình ảnh Trùng Khánh, Cao Bằng. 

 - Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện: Tăng cường tuyên truyền 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn 

bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện, tuyên truyền những thành 

tựu đổi mới, hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh 

thổ; phản ánh kịp thời các quan điểm, thông tin phá hoại mối quan hệ hữu nghị 

truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước láng giềng. 

- Hợp tác sản xuất, phát sóng các chương trình truyền hình để tuyên 

truyền, quảng bá giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của huyện Trùng Khánh trên 

kênh truyền hình Cao Bằng. Sản xuất các chương trình phát thanh tuyên truyền 

trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, xã. Tiếp tục phối hợp với Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh Cao Bằng xây dựng phim phóng sự về văn hóa, các 

danh lam thắng cảnh, điểm đến du lịch, lễ hội, làng nghề, ẩm thực của địa 

phương để quảng bá ra cả nước cũng như khu vực và thế giới. 

6. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về ASEAN 

 - Tiếp và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam theo 

chủ đề nội dung về ASEAN trên hệ loa truyền thanh của huyện. 

 - Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng tháng. 

 - Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện; 
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- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; các Đồn Biên phòng trên 

địa bàn huyện, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

7. Phối hợp hỗ trợ, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác tuyên 

truyền, thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới 

Phối hợp thiết lập mới cụm thông tin điện tử tại cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện 

Trùng Khánh; sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng đối với cụm thông tin điện tử 

đã thiết lập trước đây tại thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh phục vụ công tác 

thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại khu vực biên giới. 

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Đơn vị phối hợp: Đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông 

tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan. 

8. Tuyên truyền sâu rộng và hiệu quả 03 văn kiện pháp lý về biên giới 

trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác 

tài nguyên du lịch thác Bản Giốc Việt Nam - Trung Quốc và Hiệp định tàu 

thuyền đi lại tại khu vực tự do đi lại ở cửa sông Bắc Luân và kết quả triển 

khai trên thực tế 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, ban, ngành; Các đồn Biên phòng trên địa 

bàn huyện. 

9. Tiếp, phát sóng nội dung chương trình phục vụ công tác thông tin 

đối ngoại 

Tiếp, phát sóng chương trình quảng bá về Cao Bằng tập trung truyền thông 

về văn hóa, du lịch và thu hút đầu tư của tỉnh Cao Bằng. Sản xuất mới, biên tập, 

phát sóng tin, bài, phóng sự. 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa và Truyền thông. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. 

10. Lồng nghép 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 tỉnh Cao Bằng 

- Tổ chức các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, tổ chức và tham gia 

hội nghị, hội thảo quốc tế tại trong và ngoài tỉnh để quảng bá, xúc tiến thương 

mại, du lịch, thu hút các nguồn lực nước ngoài...  

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng HĐND&UBND huyện.  

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn. 

11. Theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí phản ánh nội dung công 

việc trên địa bàn huyện, chủ động cung cấp thông tin, phản bác thông tin 

sai trái, xuyên tạc ảnh hưởng đến uy tin, hình ảnh của huyện 

- Chủ động nắm bắt tình hình các hoạt động tuyên tuyền sai lệch, xuyên 

tạc về chủ quyền biên giới, biển, đảo; tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án tổng thể 

tuyên truyền bảo vệ chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông và các đề án, chương 

trình tuyên truyền về công tác biên giới lãnh thổ, biển đảo; tăng cường công tác 
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phát hiện, xử lý các hành vi sản xuất, lưu hành các sản phẩm thể hiện sai lệch 

chủ quyền, biên giới quốc gia theo quy đinh của pháp luật. 

- Đơn vị tham mưu: Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Đơn vị thực hiện: Công an huyện Trùng Khánh và các cơ quan chức 

năng liên quan.  

12. Xây dựng dữ liệu thông tin và truyền thông; tăng cường công tác 

quản lý, tổng hợp, dự báo diễn biến dư luận báo chí, mạng xã hội 

- Tổng hợp báo chí trong nước viết về huyện Trùng Khánh phục vụ công 

tác chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; chủ động cung cấp 

thông tin, tài liệu, lập luận đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, ảnh 

hưởng đến uy tín, hình ảnh của huyện. 

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

- Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng 

HĐND&UBND huyện, Công an huyện; các cơ quan, đơn vị có liên quan.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ dự toán ngân sách của địa 

phương và các nguồn hợp pháp khác để triển khai, thực hiện Kế hoạch. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

 - Hướng dẫn công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại, chủ trì công tác 

chỉ đạo, định hướng dư luận về công tác thông tin đối ngoại. Hướng dẫn các cơ 

quan tuyên truyền trên địa bàn huyện đưa tin về hoạt động đối ngoại của lãnh 

đạo huyện. 

 - Phối hợp với các cơ quan liên quan của huyện trong công tác thông tin, 

tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ ở địa phương 

trong các hoạt động tại địa phương. 

 - Phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng hệ thống tài liệu tuyên 

truyền định hướng báo chí và dư luận về công tác thông tin đối ngoại. Chỉ đạo 

xây dựng nội dung thông tin, tuyên truyền theo Kế hoạch này. 

2. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

 - Tham mưu cho UBND huyện việc cung cấp thông tin cho báo chí phục 

vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại của huyện; cung cấp thông tin về tình hình phát 

triển kinh tế, văn hóa, xã hội và các lĩnh vực liên quan cho các đối tác nước 

ngoài đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh tại huyện; tổ chức đón tiếp 

các đoàn khách quốc tế vào làm việc tại huyện. 

 - Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan có liên quan 

giúp UBND huyện theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế 

hoạch này. 

 3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 
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 Tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch thông tin 

đối ngoại năm 2023 theo quy định. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện triển khai thực 

hiện Kế hoạch, tổ chức, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và báo cáo việc thực 

hiện các hoạt động Kế hoạch trên địa bàn huyện. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động thông 

tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh của huyện. 

- Phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên, rà soát, xử lý các 

trường hợp vi phạm trên không gian mạng trên địa bàn huyện. 

5. Công an huyện  

- Thường xuyên nắm chắc tình hình, dư luận xã hội, nhất là thông tin trên 

không gian mạng về các thông tin liên quan đến Việt Nam; quan tâm đến việc 

nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, xử lý nhanh chóng, 

hiệu quả các vấn đề quan trọng, nhạy cảm liên quan đến biên giới, biển, đảo, dân 

tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền; chủ động kịp thời định hướng dư luận đấu 

tranh hiệu quả với các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, chống phá của 

các thế lực thù địch, phần tử cơ hội. 

- Chủ động cung cấp thông tin, định hướng về những vấn đề được dư luận 

quan tâm liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự; tăng cường phối hợp 

quản lý, kiểm soát thông tin trên báo chí, trang thông tin điện tử, kịp thời phát 

hiện, xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, 

kích động dư luận, trái với quan điểm, đường lối chính sách đối ngoại của Đảng 

và Nhà nước, đặc biệt là thông tin trên Internet, mạng xã hội. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về xuất, nhập 

cảnh, các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế, gian lận thương mại, tội phạm 

xuyên biên giới, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn 

giáo, công tác đảm bảo nhân quyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

6. Các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác tuyên truyền 

thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, cửa khẩu trên địa bàn huyện. 

- Chủ trì, phối hợp với các xã, thị trấn biên giới tổ chức triển khai các hoạt 

động tuyên truyền về tình hình biên giới, các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội 

gắn với Quốc phòng, an ninh để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia 

cho nhân dân các xã, thị trấn biên giới trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức các chương trình ngoại 

khóa về tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia. 

7. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

- Chủ động xây dựng Kế hoạch để tuyên truyền, coi đây là nhiệm vụ 

thường xuyên, trọng tâm của cơ quan, đơn vị; duy trì các chuyên trang, chuyên 

mục về hoạt động thông tin đối ngoại; nâng cao chất lượng nội dung tin, bài, 
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phóng sự và các hình thức khác trong việc tuyên truyền về đường lối, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là về đường lối đối ngoại, về hợp tác 

và hôi nhập, về chủ quyền biên giới, lãnh thổ của đất nước; quảng bá hình ảnh 

của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng ra thế giới. 

- Tuyên truyền, phản ánh kịp thời, chính xác các hoạt động trên các lĩnh 

vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương trên hệ thống 

truyền thanh của huyện, Trang thông tin điện tử huyện. 

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

- Hằng năm, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch 

thông tin đối ngoại của địa phương; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về hoạt 

động đối ngoại, đặc biệt đối ngoại nhân dân để các tổ chức, cá nhân nâng cao 

trình độ hiểu biết, thúc đẩy các hoạt động hòa bình, hợp tác, đoàn kết, hữu nghị, 

đảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp của luật Ngân sách. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện trong việc 

quản lý và triển khai thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại tại địa phương. 

9. Chế độ báo cáo 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện 

định kỳ (6 tháng, năm) về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để 

tổng hợp; Báo cáo 6 tháng trước ngày 10/6/2023; Báo cáo năm trước ngày 

10/11/2023. 

Trên đây là Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện 

Trùng Khánh năm 2023. Căn cứ nội dung Kế hoạch, đề nghị các cơ quan, đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở VHTT&DL; Sở TT&TT; 

- TT. Huyện ủy; TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Các cơ quan,ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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