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UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:       /KH-STTTT Bình Phước, ngày    tháng    năm 2019                

 

KẾ HOẠCH  

Triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh về 

công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;  

Căn cứ Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh về 

Thực hiện Đề án Tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Campuchia năm 

2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;  

Căn cứ Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh 

về tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững Biển, Đảo giai đoạn 

2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTr-STTTT-BCHBĐBP ngày 

25/10/2018 giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ chỉ huy Bộ đội biên 

phòng tỉnh trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu 

vực biên giới, giai đoạn 2018 - 2020. 

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 

một số nội dung về công tác thông tin đối ngoại năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tuyên truyền cho cán bộ 

làm công tác thông tin đối ngoại ngoại tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và 

khu vực biên giới của tỉnh. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thông tin tuyên truyền có 

hiệu quả công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới, qua đó nâng cao nhận 

thức cho Nhân dân khu vực biên giới về chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, vị trí, tầm quan trọng về chính trị, kinh tế, văn 

hóa, xã hội, an ninh quốc phòng khu vực biên giới, chủ trương xây dựng biên 

giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển của Đảng và Nhà nước ta với 

nước bạn Campuchia.  

- Triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại 

trên địa bàn tỉnh theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp 

phần nâng cao hiệu quả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Nêu cao vai trò quản 

lý, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đối tượng 

làm công tác thông tin đối ngoại tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và khu 

vực biên giới của tỉnh 
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- Nội dung: Triển khai các văn bản quản lý nhà nước về thông tin đối 

ngoại. Phương pháp và kỹ năng công tác thông tin đối ngoại. Kỹ năng phát ngôn 

và cung cấp thông tin cho báo chí. Tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của 

Đảng, Nhà nước. Tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam và của tỉnh Bình 

Phước. Tình hình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ 

quốc gia. Phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về nhân quyền; tuyên truyền 

thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam và của tỉnh. Quan hệ giữa 

Việt Nam và các tỉnh có chung đường biên giới, giữa tỉnh Bình Phước với các 

tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia. 

- Đối tượng: Khoảng 200 người, là cán bộ phụ trách thông tin đối ngoại 

của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, các Đồn biên phòng của 

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

Thời gian, địa điểm: Trong quý III/2019 (2 ngày), tại Hội trường Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh). 

- Giảng viên: Cục Thông tin đối ngoại - Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Đơn vị chủ trì tham mưu nội dung: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản. 

- Đơn vị chủ trì tham mưu kinh phí: Văn phòng Sở (bộ phận kế toán). 

- Tổng kinh phí thực hiện: 51.700.000đ (Năm mươi mốt triệu bảy trăm 

nghìn đồng); dự toán kinh phí chi tiết (Kèm theo). 

- Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí ngân sách nhà nước và các nguồn 

tài chính hợp pháp khác. 

2. Xây dựng chuyên mục tuyên truyền thông tin đối ngoại khu vực 

biên giới trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trên Trang Facebook của Sở 

Thông tin và Truyền thông và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

- Xây dựng chuyên mục: Trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang 

Facebook của Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Trong quý II/2019. 

- Đơn vị chủ trì tham mưu: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản. 

- Tổng kinh phí thực hiện: 8.950.000đ (Tám triệu chín trăm năm mươi 

nghìn đồng; dự toán kinh phí chi tiết (Kèm theo). 

- Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí ngân sách nhà nước và các nguồn 

tài chính hợp pháp khác. 

3. Xây dựng Trang thông tin điện tử của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh để tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về 

chủ quyền biên giới, biển, đảo và các vấn đề liên quan 

- Địa điểm xây dựng Trang: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Trong quý IV/2019. 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản. 
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- Tổng kinh phí thực hiện: 84.850.000đ (Tám mươi tư triệu tám trăm 

năm mươi nghìn đồng; dự toán kinh phí chi tiết (Kèm theo). 

- Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí ngân sách nhà nước và các nguồn 

tài chính hợp pháp khác. 

4. Phối hợp với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xây dựng 

chương trình phát sóng trên kênh đối ngoại 

- Nội dung: Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về hình ảnh, các tiềm 

năng, thế mạnh của tỉnh Bình Phước trên kênh đối ngoại của Đài Truyền hình 

Kỹ thuật số VTC. 

- Đơn vị thực hiện: Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. 

- Thời gian thực hiện: Quý III/2019. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở. 

- Tổng kinh phí thực hiện: 161.617.300đ (Một trăm sáu mốt triệu sáu 

trăm mười bảy nghìn ba trăm đồng), dự toán kinh phí chi tiết (Kèm theo). 

- Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí ngân sách nhà nước và các nguồn 

tài chính hợp pháp khác. 

5. Tổ chức tổng kết đánh giá triển khai thực hiện các kế hoạch 

- Số đại biểu tham dự: (Dự kiến khoảng 40 người). 

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2019. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản. 

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở. 

- Tổng kinh phí thực hiện: 5.000.000đ (Năm triệu đồng),dự toán chi tiết 

(Kèm theo). 

- Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí ngân sách nhà nước và các nguồn 

tài chính hợp pháp khác. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

- Chủ trì tham mưu dự toán kính phí thực hiện gửi Sở Tài chính trình 

UBND tỉnh xem xét phê duyệt. 

- Phối hợp tổ chức mở lớp, tổng kết đánh giá triển khai thực hiện các kế hoạch. 

2. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

- Phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu dự toán kính phí thực hiện gửi 

Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt. 

- Tham mưu mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đối tượng 

làm công tác thông tin đối ngoại tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và khu vực 

biên giới của tỉnh. 

- Phối hợp xây dựng chuyên mục tuyên truyền thông tin đối ngoại khu 

vực biên giới trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trên Trang Facebook của 

Sở; hướng dẫn xây dựng Trang thông tin điện tử Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
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tỉnh để tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về chủ quyền 

biên giới, biển, đảo và các nội dung liên quan. 

- Phối hợp với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xây dựng chương 

trình phát sóng trên kênh đối ngoại. 

- Tổ chức tổng kết đánh giá triển khai thực hiện các kế hoạch. 

3. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông 

- Xây dựng chuyên mục tuyên truyền thông tin đối ngoại khu vực biên giới 

trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trên website và trên Trang Facebook của Sở. 

 - Hướng dẫn xây dựng Trang thông tin điện tử Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh để tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về chủ 

quyền biên giới, biển, đảo và các vấn đề liên quan. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại 

năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông. Các phòng chuyên môn, Trung tâm 

thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận:     

- UBND tỉnh (b/c);     

- Các đơn vị được phân công thực hiện;                                                                   
- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

GIÁM ĐỐC 
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