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S6: ... Kf.Q ............. J1 ut dng thông tin tI6i ngoai Huh Htrng Yen nám 2015 

•
ThHien các Quy& djnh eüa ThU tuog ChInh phU: Sá 79/2010/QD-TTg 

ngày 30/11/2010 v& viSe ban hành Quy ch6 quán 19 nhâ nuóe v thông till d& 
ngoi; s6 368/QD-flg ngãy 28/02/2013 ve^ viie phê duyêt Chuang trinh 
hành dQng eUa Chinh phil ve^ thông tin dôi ngoai giai doan 2013-2020; xét âé 
nghi cUa SO Thông tin vâ Truyn thông ti To trith so 21 1/TTr-SITfl' ngày 
30/7/2014, Uy ban than dan flit ban hành Ke^ hoach boat dng thông tin d& 
ngoi Mm 2015 nhu nu: 

I. MUC BfCH VA flu qAu 
1. Muc dIch 

- TAng ci±ng hiSu lire, hiêu qua cong tác quãn 19 nhâ mite vê  thông tin 
dôi ngoai trCn dja bàn tinh; 

- Nâng cao nhân thüe cUa the 4, cáe ngãnh, cUa nhãn dan trong tinh v 
vi tn, vai trO eUa thông tin dôi ngoai dôi vOi 5it phát triên eUa dt mite, eUa tinh; 

- Quàng bá hinh ành quê huo'ng, con nguôi, flch sfr, vAn hóa, thành urn, tim 
Mug phát tniên kiuh t6-xA hôi eUa tinh vOi cà nuOe, dn eac mite trén the giói va 
ngu&i Viet Nam a nuóe ngoài. Thông tin tilt hmnh cUa eac nude trên the gioi dn 
vOi nhân dan trong tinh. 

2. Wu cãu 

- Cãe boat dng thông tin d& ngoai phài barn sat thU truong, thxdmg 1& 
cUa Bang, ehinb sách phap luât cUa Nba mite ye thông tin ã6i ngoai; barn sat 
djnh huóng, ehi&n luoc, ke^ hoach phat trin kinh t-xà hQi cUa tinh; 

- Cong táe thông tin d6i ngoai phâi gn k& cht eh vOi thông tin d& nOi, 
có sr phôi hop giüa cac sO, ban, ngânh, dia phucmg, càe co quan trong tinh; 

- Chtp hành nghiêm ch6 dO bão mt thông tin, báo vS bI mat nba nude 
trong boat dOng thông tin d6i ngoai theo quy dinh hen hành. 

II. NQI DUNG THffC HIN 

I. Xây drng vâ ban hánh eac vAn bàn quy phrn pháp 1ut, cache^ each ehInh 
sáeh ve^ thông tin d6i ngoi. 

2. [Mo tao, tap hutn, b6i throng kiEn thãc thông tin di ngoai; biên soan 
tãi 1iu phc vg cong tác thông tin aM ngoai. 



- 	 3. Quang bá, giói thiu hnt ath, tMm nàng, the' m?th, van hóa,hsü 
ala tinh Hung Yen ra S giOi. Trong do tp trung quàng ba ve^ tiêm nàng dAu tu, 
du lich, cac di tich, san vat tiêubi&u ala tinh. 

4. To chüc cac boat Ong van hóa, the^ thao, tham gia giao km bMu din 6 
nuâe ngoài; the sir kin van hOa, S than th chüc or trong nu&c và tai tinh. 

5. Quáng bá hinh ânh ala tinh qua các su kin, hQi nghj giao luu, hop the 
quôc té, xUc tiên S tu, thuong mai, du ljch; thông qua beat dQng don tiép, lam 
vice vOi cac doàn khách quc t dn thAm, lam vie tai tinh; the doân khaeh du 
ljch nuor6 ngoài dn tinh; thông qua beat dOng doàn ra, doan vâo; thông qua the 
kënh tmyn hmnh, báo, tap chi di ngoal.  

6. Theo dôi du luau bao chi vi& v& tinh; djnh huong thông tin eho bao chi 
trong tinh, eung cap thông tin cho bao chi trong nuâc vâ niréc ngoài. 

7. B fri can ho,  kiên toàn bO may thge hin cong tác thông tin d& ngoai; 
S Ui xay drng co sO 4t chat, cac phucng tin beat dOng thông tin Mi ngoai. 

M. TO CII(fC TII IC HI*N 
9 	A I. Sx Thong tin va TruyeAn thong 

Là cc quan tham muu, thvc h' ên chüc nãng quán l nha nuóc ve^ thông tin 
Mj ngoai trén dja bàn tinh; cO trách nhm ehü tn, phi hop voi cac sO, ngành lien 
quan, giüp UBND tinh then döi, don Me vice triên khai th?c hiGn K6 hoach; tOng 
hçp báo cáo UBND tinh, Bô Thông tin và Truyên thông và các cc quan eó lien 
quan ye tuth him, két qua thuc hiên cong tic thông tin dôi ngoai trén dja bàn tinh; 
tO chc thuc hiën tot môt sO nhiêm vu sau: 

- TO^ chCre cáo lop tp huán, bi duông nâng cao ki&i thCrc ve^ thông tin Mi 
ngoai va ky nàng phát ngOn Mi vOi lânh do eac so, ban, ngành, UBND cac 
huyên, thành ph6, phóng vien, biCn tap viên cac co quan báo chi, truyén thông 
trén dja bàn tinh; tap huân bi duong phuong pháp lam Mo hiên Si, phue v 
tuyên truyn thông tin dOi ngoi vã báo ve chü quyn ala To-  quc; 

- Ttng hccp thông tin báo chI vMt v tinh, phio vi cOng tác lãnh dao, chi 
dao ala Tinh üy, UBND tinh; 

- Ph& hçxp vOi Ban Tuyên giáo Tinh üy huOng dn các cc quan No chi 
trong cOng tác tuyên truyên v 	M hot dOng 	ngoai cüa lânh 5o tinh và tuyên 
truyn v v&n & bi&, dáo; 

- My dung ehuong trinh, biên scan tài 1iu phiic vi cOng tác dào tao, tap 
hun, b6i duâng kin thüc thông tin Mi ngoi; 

- Ho p the xây dung phim tài 1iu, phong s, chuyên dà giOi thiêu, quàng 
bá hInh ành con ngubi, net dcp van hóa, tim nAng the^ manh và phát tri&n ala 
tinh, phát trén cac kênh truy&n hInh Mi ngoai (Kênh VOV5 ala Dái ting nOi 
Viêt Nam, keith VTV4 ala Dâi Truyàn hInh Vit Nam; kênh VTC 10 ala [Mi 
Truy&n hInh Icy thuât s6 VTC; trang thông tin Mi ngoai ala BQ Thông tin vi 
Tmyn thông) và trên các bao và tp chi Mi ngoai ala Trung uong. 



/ 
/ 	 2.VánphôngUBtinh 

/ 	 - Chü tn, phôi hcxp vol Ban Tuyén giáo Tinh fly, Sâ Thông tin va Truyên thông và các co quan, don vi co lien quan huOng dan các ca quan báo chi, -  
phông ct?i dién, phong viên thuông trü hot dQng trén dia  bàn tinh dua tin v hoat 
dQng dôi ngoi và tuyên truy& bién dáo cüa tinh; quan 1, huo'ng dk cáo doãn 
bao chi, phong vien nuac ngoái den tac nghiêp, hoat dQng trén dia bàn tinh; 

- Phi hop vOi SO Thông tin va Truyn thông vâ cac co,  quan, don vi cé 
lien quan thvc hiên các vAn bàn quy phm pháp luât, vAn ban chi dao cüa Dâng 
và NM nuOc; cáo chuong trinji, dir an, d an v hoat dOng thông tin dM ngoi; 

- Tang cirOng nQi dung tuyên truy&i v thông tin d& ngoi và van de-'  bi&i 
dâo; xây dçrng chuyén muc thông tin v truyn thong lich sü, vAn hoa và math 

con nguM Hung Yen; tim nAng, th6 mnh trong phát triên kinh t6-xA hi cia 
tinh, tiên tOi hoân thién ngôn ng& Ti6ng AnTi trên Cng thông tin din tfr oüa tinh; 

- PhSi hop cung cAp thông tin, tham gia biên soan và phát hanh cáo An 
phAm phuc v1 hoat dông thông tin d6i ngoai cüa tinh; 

- Tham miru nOi dung phat ngôn oüa lãnh dao tinh v quan dim, lap tru?xng chInh thüc cüa tinh v6 cáo van d8'  u6c 18 cO lien quan; chun bj nQi dung lânh 
dao tinh tham gia hp báo, cáo Mi ti-a 101 phOng vA 	

de 
n cüa phóng viên nuOc ngoâi; 

- T6 chüc tap hutn, bi duong nghip vi v thông tin d6i ngoai cho can 
bQ chuyên trach, lath dao chü oh6t, các doàn ra nuo'engoaj, ban jã chüc cáo lé 
hQi, sLr Men quàng ba. 

3. S& VAn hóa, The^ than vã flu lich 

- Quãng ba hinh anTi, tMni nAng phat uin du lich cUa tinh, cáo giá trj cüa 
di san vAn hoa lieu bieu ti-en dia bàn tinh; cac giá tn vAn hóa n6i bt ofla tinh 
thông qua các chucxng trinh, su kiên, l hoi, biu diên nghê thut va các hoat 
dOng xüc ti8n du lich cüa tinh; 

- Biên soan, phát hành cáo An phAm vAn hoa giOi thiu ve^ lich sã, truyn 
thông, daiih lam th&ig cánh, du lich cüa tinh; 

- To^ bhüc cáo hoat dOng tuyên truy&i, c6 dông phc vi cáo sr kien chinh 
tni-xã hQi quan trong vã cáo su Men dái ngoai Ion cüa 6th; 

- Tt chüc, tham gia cáo hoat dQng giao luu hoat dQng vAn ho; S than, friên 
lam giOi thiêu quãng ha cáo hoat dQng vAn hOa, nghê thuat; Am thvc; du lich. 

4. S& Ke^ hoacli và 13u fir 

- DAy math cáo hoat dOng thông tin dSi ngoai trong lTnh we hcxp tác, xüc 
ti6n dáu ftc nuOc ngoài; 

- Mn soan va xutt bàn cáo An phAm xüc tin Mu tu, giOi thiêu tim nAng ca hQi Mu tir vâ danh muc cáo dir an, gói v6n dâu Ut cüa tinh; to chCrc hôi nghi 
xüc ti8n Mu tir; giOi thiêu quáng ha ca hQi Mu Ut; 

- My dung co,  sO dft lieu, website quàng ha thuong hieu, chinh sách, coy 
Mi An Pr ti-en dia bàn tinh; 
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- Mug cap CAng thông tin doanh nghiêp vâ du tu cüa fliTh, b 
ngôn ngfr (ting Anh, tiêng NEat, ti&ig Trung). 

5. SO' Cong Thtwng 

T6 chüc va tham gia cáo cuôc tri&n lam, hQi cho thuong mai d& quàng ba, 
giâi thiêu san phâm, hang hóa dich vi cüa tinh ra nuOc ngoài. Dâo t?o, tp huan 
v& xüc tin thuong mai; thvc hin quãng ba thuang mai cUa tinh trén cáo phuang 
tin thông tin di chüng. 

6. Ban quán 1 the Khu cOng nghiép tinh 

Thu thp, biên tip, djch th4t .n ph&m xñc tin d&u tw bang ha thu ting Aith, 
Nhat Ban và Han Qu6c; in -an phm v chü ü-uang, chinh sách cüa tinh (Mi vOi heat 
dOng d&u tu va gioi thiGu, quãng ba ve^ các khu cong nghip trén dia bàn tinh. 

7. SO' Nôi vu 

Tham rnuu trinh UBND Huh bo^ sung nhiêm vv quán 15' nhá nuOc ve^ thông 
tin (Mi ngoai va bo tri blén ché can bb chuyên trách ve^ thông tin dôi ngoai cho SO 
Thông tin và Truyn thông theo Quy& dinE s6 79/2010/QD-'fl'g ngây 30/11/2010, 
Quy& dirt so 296/QD-flg ngãy 6/02I2014 cUa Thu tuOng Chinh phU. 

S. SO' Tãi cliInh 

Tham muu UBND tinh can aM, b6 fri ngân sách cho heat dOng thông tin 
(Mi ngoai; thâm djnh tng hop du toán kinh phi beat dcing Thông tin doi ngoai 
hAng Mm cüa cáo sO, ngâth, dia phuong và trinh UBND tinh xem xét bO fri kinh 
phi thvc hin. 

9. COng an tinh 

- Tham mtru UBND tinh v vic ch&p hânh ch dQ bao m8t thông tin 
trong hoE dQng thông tin di ngoai trên dia bâzi tinh; 

- PhM ho vói VAn phong Illy ban nhân dan tinh, Sb Thông tin vi Truyk 
thông vi các ccx quan, don vi lien quan quán 15' các doàn bao chi, phong vién 
nube ngoài hoat dOng trén dia bàn flit; 

- Theo doi, tng hap di&i bin thông tin (Mi ngoai, chü dQng  phát hin, d8 
xutt chü truong, biên pháp phàn bác cáo thông tin sai trái, xuyên tac, chng pha 
Dáng vâ Nba nuOc trên dia bàn tinh. 

10. Báo thing Yen, Pal Phát thanb vã Truyn hinh flub, cac co' quan 
báo chi trong tinh 

- PIt ánh chinh xac, kip thOi, tin cy tinh hinh thM s  trong nuOc và quc t 
d4n voi nhân dam trong tinh và thông tin cüa tinh Hung Yen ra nuOc ngoai. TAng 
cuOng cáo bài viM vol nQi dung phong phü, hp dk v lTnh vvc thông tin (Mi ngoi; 

- Day manE tuyên tniyên v các beat Ong thông tin d6i ngoai trên dia bàn 
tinh; thu dOng phán bac cac thông tin xuyên tao, sai sir that, chng pha sij 
nghiép xây dung và Mo v6 To quôc cüa nhãn dk Vi@ Nam, lam ánh huong den 
uy tin, hinh ânh cüa tinh Hung Yen; 



Phti hop tuyên truyên, quáng ha hinh ành tinh Hung Yen tói cáo dia 
phuong trong nuâc va the giOi trên h6 th6ng phát thanh, truyên hinh, trén Trang 
thông tin din tü oüa Báo Hung Yen vã Dai Phát thanh và Truyk hInh tinh. 

11. Các s&, ban, ngành khác và UBNDcáo huyn, thành ph6 
Can eü chüe nãng, nhim vu cüa nganh mitt, cap minh to' chüc tuyên 

truyn cong tao thông tin d6i ngod dam báo hiu qua. Chi dqto và th chile thvc 
hien Ke^ beach hot dng thông tin d& ngoi trong phm vi quán 1 và phñ hop 
vOi diu kiên thro té O ca quan, dip phung, co so. o  

IV. MNTT PHI 

Can cü nii dung Ke^ hoach, cáo don vi duqc giao nhiem v171 xây drng dr 
toán ngân sách, time hiën nhiêm vu thông tin dôi ngoai nàm 2015, gui S& Tai 
ehInh thm dinh, trinh UBND tinh phé duyt, dam bão thvc hin các nhim vi 
ducxo d xut trong K hoach. 

Can cü Kë hoach boat dQpg thông tin di ngoai tinh Hung Yen nàm 2015, 
yêu cAu cáo so, ban, ngành va U' ban nhân dan eác huyn, thành ph6 nghiêm 
tue trin khai thue hiên, gui báo cáo v& lily ban nhân dan tinh (thông qua SO 
Thông tin vá TruyCn thông) truOc nfly 15 tháng 11 nàm 2015 d tè'ng hop, báo 
cáo Uy ban nhân dan tinh va cac bô, ngành có lien quan. Trong qua trinh th?o 
hiên, nu Co vAn cth phát sinh can süa di, b sung, cáo ca quan, don vi phán anti 
bang van ban ye So Thôn9 tin và Truyên thông d& thng hop, bao cáo LJBND tinh-
xem xét, giài quyêt./. ,$'/" 

Nuinlzân: 
- B Thông tin. vi  Truyên thông; 
- BO Ngoai giao; 
- Thuang two Tinh iy; 
- Thuäng true BDND tinh; 
- ChU tich, cáo Phó ChU tjch UBND tinh; 
- Van phOng Tinh üy; 
- Van phôog Doin DBQH vi FIDND tinh; 
- C.ic Thông tin d61 ngoai-138 'iTfT; 
- Các sâ, ban, ngãnh tinh; 
- Báo Hung Yen, Dii PflH tinh; 
- UBND the huyn, thành phó; 
- Lnh do Van phbng UBND tinh; 
- Trung tam Tin hçc-Công báo; 
- CV: NV, TI!"; 
- Luu: VT, VXc. 
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