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KẾ HOẠCH 

Công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023 

trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3485/KH-UBND, ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

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

ngoại trên địa bàn tỉnh, dúp công tác thông tin đối ngoại được thường xuyên, có 

trọng tâm, trọng điểm, kết hợp giữa thông tin đối ngoại với các hoạt động chính 

trị, kinh tế, văn hóa đối ngoại; giữa ngoại giao Nhà nước đối ngoại của Đảng, 

đối ngoại nhân dân. 

- Nâng cao hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền, đường lối đối 

ngoại của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Quảng bá hình ảnh của địa 

phương, con người, lịch sử văn hóa, các giá trị văn hóa của tỉnh ra khu vực cũng 

như thế giới. 

2. Yêu cầu 

- Người đứng đầu Sở, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, quán triệt về tư 

tưởng, nhận thức tạo sự chuyển biến trong toàn thể công chức, viên chức, người 

lao động về thái độ, trách nhiệm, nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện có 

hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động thông tin đối ngoại, tạo 

môi trường thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại theo đường lối quan điểm của 

Đảng và các định hướng của nhà nước. Kịp thời kiểm tra, đôn đốc, xử lý các vấn 

đề phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch.  

- Các phòng, ban, đơn vị nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền 

đối ngoại, đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động thông tin đối ngoại bán sát 

đường lối chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Chấp hành 

nghiêm chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông 

tin đối ngoại theo quy định.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt các 

nội dung sau: 

1. Tuyên truyền sâu rộng và hiệu quả 03 văn kiện pháp lý biên giới đất liền 

Việt Nam - Trung Quốc; Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du 
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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. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

2. Tuyên truyền các hoạt động thông tin đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương 

mại, văn hóa, du lịch  giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, nét văn hóa đặc sắc của 

tỉnh. 

- Phối hợp tuyên truyền giới thiệu chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, các dự 

án kêu gọi đầu tư cho doanh nghiệp, đối tác nước ngoài đến khảo sát, làm việc; 

tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh, trong đó có lĩnh vực nông 

nghiệp, nông thôn. 

- Giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh, nét văn đắc sắc của tỉnh, tập 

trung các sản phẩm nông nghiệp đặc hữu, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. 

- Phối hợp 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... 

3. Theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong tỉnh, chủ động cung cấp 

thông tin, phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh 

của tỉnh. 

- Phối hợp nắm bắt tình hình các hoạt động tuyên truyền sai lệch, xuyêt 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. 

4. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại 

- Giới thiệu về vị trí, tầm quan trọng của thông tin về đối ngoại trong tình 

hình mới, thông tin về chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng và Nhà 

nước về công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền các sự kiện quốc tế nổi bật; 

tuyên truyền bảo đảm quyền con người của Việt Nam. Thông tin về quan điểm, 

đường lối đối ngoại của nước ta đối với vấn đề hợp tác, hội nhập, chủ quyền 

biên giới, lãnh thổ của đất nước.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ vào nhiệm vụ trong Kế hoạch, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị 

tổ chức quán triệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm đến từng cán bộ, công chức, 

viên chức trong đơn vị để phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao 

góp phần thực hiện tốt Công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.  

2. Các phòng, ban, đơn vị xác định rõ nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực 

hiện và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về Sở nông 

nghiệp để theo dõi, tổng hợp và đánh giá kết quả. Định kỳ trước ngày 02 tháng 

11 năm 2023 gửi báo cáo về Phòng Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp.  

3. Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị đầu mối, phối hợp với Văn 

phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra (định kỳ, đột xuất) các đơn 
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vị triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện và 

kịp thời đề xuất Sở giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin&Truyền thông; 

- Ban giám đốc; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
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