
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KH-UBND  Lào Cai, ngày        tháng     năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai năm 2022 

 

Thực hiện 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 
19/10/2012 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; Quy chế số 07-QC/TU 
ngày 30/8/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của 

UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch hoạt động thông 

tin đối ngoại năm 2022 của tỉnh, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, 

góp phần thực hiện đường lối đối ngoại, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình 
mới. 

- Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại, thúc đẩy quảng bá hình 
ảnh về vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa và các thành tựu phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh Lào Cai, nâng cao vị thế và uy tín của địa phương đối với bạn bè 
trong nước và quốc tế.  

- Định hướng các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố trong tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác 
thông tin đối ngoại năm 2022. 

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại; nâng cao 
nhận thức của các cấp, các ngành, người dân, cộng đồng, doanh nghiệp tạo sự 

đồng thuận cao, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè trong nước và quốc tế, phát huy 
các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc 

phòng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  

2. Yêu cầu 

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và 
sự quản lý, điều hành thống nhất của UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ giữa các 

cơ quan trung ương, địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính 
trị - xã hội, các huyện, thị xã, thành phố trong công tác thông tin đối ngoại trên 

địa bàn tỉnh. 
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- Bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời theo đúng định hướng thông tin tuyên 
truyền đối ngoại của Đảng, Nhà nước; bám sát chương trình, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh, các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của đất nước trong 
năm 2022.  

- Chấp hành nghiêm Luật bảo vệ bí mật nhà nước trong các hoạt động thông 
tin đối ngoại.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đối ngoại trong tỉnh 

1.1. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, tình hình kinh tế - xã hội 

a) Nội dung: 

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh; tuyên 

truyền những thành tựu đổi mới, hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo 
vệ chủ quyền lãnh thổ, đẩy mạnh hợp tác kinh tế...; phản bác 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; thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội nổi 
bật của địa phương. 

- Tuyên truyền về các ngày lễ lớn của Tỉnh và đất nước: Kỷ niệm 92 năm 
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022) và đón Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào 
Cai (05/3/1947-05/3/2022); Kỷ niệm 115 năm Ngày thành lập tỉnh Lào Cai 

(12/7/1907-12/7/2022); Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-
19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

(02/9/1945-02/9/2022); Kỷ niệm 31 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai  (01/10/1991-
01/10/2022)… tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. 

- Tuyên truyền, cung cấp thông tin về việc triển khai các hiệp định, thỏa 
thuận quốc tế trong các khuôn khổ hợp tác mà Việt Nam tham gia cho đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, phục vụ công tác 

tham mưu quản lý nhà nước, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh, kết nối và mở rộng thị trường.  

- Tuyên truyền về vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN; 
tuyên truyền hoạt động của ASEAN trên cả 3 trụ cột, những đóng góp của Việt 

Nam trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN và củng cố vị thế của ASEAN (trụ 
cột chính trị - an ninh; trụ cột kinh tế; trụ cột văn hoá - xã hội); tuyên truyền về 

hợp tác ASEAN ứng phó với dịch COVID-19. 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về yêu cầu hội nhập quốc tế, các cơ hội 

và thách thức, nhiệm vụ trọng yếu khi tham gia ký kết, phê chuẩn và triển khai 
các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. 

- Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tại các nghị 
quyết của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế; phổ biến thông tin về hội nhập 
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kinh tế quốc tế, khuyến khích sự tham gia tích cực và chủ động của khu vực tư 
nhân, các hiệp hội, ngành, nghề, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong 

việc tìm hiểu, thực thi các cam kết quốc tế trong hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Tăng cường lồng ghép thông tin đối ngoại với các hoạt động xúc tiến đầu 

tư, thương mại, du lịch, văn hóa, ngoại giao nhân dân... quảng bá tiềm năng, thế 
mạnh, cơ hội hợp tác để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, thúc đẩy giao thương 

của các địa phương biên giới gắn với công tác bảo vệ biên giới 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 Lào Cai. 

b) Đơn vị chủ trì: Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai, 

Tạp chí Phansipăng, Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai. 

c) Đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

1.2. Cung cấp thông tin tình hình thế giới vào tỉnh Lào Cai 

a) Nội dung: thông tin tình hình thế giới trên các lĩnh vực; thông tin về quan 
hệ giữa Việt Nam với các nước, giữa tỉnh Lào Cai với các địa phương nước ngoài 

có ký kết hợp tác với tỉnh và các thông tin khác nhằm thúc đẩy quan hệ chính trị, 
xã hội, văn hóa, quốc phòng - an ninh giữa Việt Nam với các nước; phục vụ phát 

triển kinh tế đất nước; thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. 

b) Đơn vị chủ trì: Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai, 

Tạp chí Phansipăng, Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai. 

c) Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, 

Sở Ngoại vụ.  

1.3. Tuyên truyền về biên giới lãnh thổ, biển, đảo; tăng cường công tác 

thông tin đối ngoại với Trung Quốc, Lào và Campuchia trong tình hình mới 

a) Nội dung: 

- Thông tin tuyên truyền về các tư liệu khẳng định chủ quyền biển, đảo của 
Việt Nam phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền. Đổi mới nội dung và các hình 
thức truyền thông về biên giới, biển đảo. 

- Tuyên truyền các đề án của Chính phủ về tăng cường công tác thông tin đối 
ngoại với các nước láng giềng là Trung Quốc, Lào và Campuchia trong tình hình mới. 

- Tuyên truyền về công tác triển khai Chiến lược phát triển bền vững kinh tế 
biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

b) Đơn vị chủ trì: Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai, 
Tạp chí Phansipăng, Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai. 

c) Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, 
Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

2. Truyền thông quảng bá hình ảnh Lào Cai ở trong và ngoài nước 

2.1. Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí 
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a) Đối với cấp tỉnh: UBND tỉnh tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí theo 
định kỳ.  

- Nội dung: thông tin về hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành của Thường 
trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển 

kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hoạt động của HĐND; việc chỉ đạo giải quyết 
các vấn đề dư luận quan tâm,... bằng hình thức họp báo, cung cấp thông cáo báo 

chí và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 
có liên quan; các cơ quan báo chí địa phương và trung ương thường trú trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai. 

b) Đối với cấp huyện, cấp xã: UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND 

cấp xã tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí theo khoản 3, khoản 4 Điều 
5, Điều 6 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9/02/2017 của Chính phủ Quy định 
chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành 

chính nhà nước. 

- Nội dung: thông tin về hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành của Thường 

trực Huyện ủy, HĐND, UBND cấp huyện, UBND cấp xã triển khai các nhiệm vụ 
trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hoạt động của HĐND; 

việc chỉ đạo giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm,... bằng hình thức họp báo 
hoặc cung cấp thông cáo báo chí và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 

UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND cấp xã. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, ban, đơn vị có liên quan; các cơ quan báo chí 
địa phương và trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

2.2. Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Lào Cai trên Internet 

a) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trên 
Internet, các mạng xã hội và các kênh truyền thông khác. 

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

các cơ quan báo chí địa phương và trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

b) Tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Lào Cai và các địa 

phương, hình ảnh của các sở, ban, ngành, đoàn thể trên hệ thống Cổng thông tin 
điện tử tỉnh Lào Cai và các cổng thành phần; trang Fanpage của UBND tỉnh trên 

mạng xã hội Facebook; Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai; Các cụm thông tin 
đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai; rà soát, tăng cường cung cấp thông tin chính 

xác, kịp thời, đầy đủ về ngành, lĩnh vực quản lý cho các tổ chức, công dân theo 
quy định.  



5 
 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh (Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai, địa chỉ 
http://www.laocai.gov.vn); Sở Thông tin và Truyền thông (Cổng TTĐN tỉnh Lào 

Cai, địa chỉ: http://doingoailaocai.vn; Các cụm thông tin đối ngoại). 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

2.3. Quảng bá hình ảnh Lào Cai qua các đoàn ra, đoàn vào  

a) Nội dung: đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Lào Cai qua chương 

trình, kế hoạch hoạt động đối ngoại của tỉnh Lào Cai năm 2022; qua hoạt động về 
công tác người Việt Nam ở nước ngoài; qua các sự kiện, hội nghị, hội thảo, hợp 

tác quốc tế tổ chức tại tỉnh Lào Cai; các sự kiện quốc tế tổ chức ở trong nước và 
nước ngoài có đại biểu tỉnh tỉnh Lào Cai tham dự. 

b) Đơn vị chủ trì: Sở Ngoại vụ. 

c) Đơn vị phối hợp: các cơ quan báo chí; các cơ quan, đơn vị, địa phương có 

liên quan. 

2.4. Quảng bá hình ảnh Lào Cai qua hoạt động xúc tiến thương mại, 
quảng bá sản phẩm thế mạnh của địa phương 

a) Nội dung: thông tin về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Lào Cai; 
các tiềm năng, thế mạnh, chính sách, sản phẩm của tỉnh Lào Cai trong xúc tiến 

thương mại, thu hút đầu tư, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp; thời cơ, thuận lợi 
và những khó khăn, thách thức đối với tỉnh Lào Cai trong hội nhập kinh tế quốc 

tế; cung cấp thông tin, hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền thực thi các 
cam kết cụ thể, các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam tham gia nhằm tranh thủ được 

các thời cơ thuận lợi, vượt qua các khó khăn thách thức… 

b) Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương. 

c) Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bưu điện tỉnh; 
các cơ quan báo chí; các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. 

2.5. Quảng bá hình ảnh tỉnh Lào Cai qua các sự kiện văn hóa, thể thao, 
du lịch  

a) Nội dung:  

- Truyền thông, quảng bá du lịch tỉnh Lào Cai theo kế hoạch của tỉnh; tổ chức 
các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Lào Cai ở các thị trường trọng điểm 

và các sự kiện ngoại giao của tỉnh; xây dựng các sản phẩm du lịch kết nối tỉnh 
Lào Cai với các điểm du lịch của các nước Trung Quốc, Lào, Thái Lan; quảng bá, 

xúc tiến du lịch thông qua phần mềm du lịch thông minh.  

- Tham gia các cuộc triển lãm và hội chợ thương mại, du lịch với các nước 

trong khu vực, thông qua đó giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, tiềm năng, thế 
mạnh du lịch và thương hiệu của các doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, thu hút đầu tư 

du lịch của tỉnh. Tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật nhằm 
quảng bá hình ảnh Lào Cai ra thế giới. 

b) Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

http://www.laocai.gov.vn/
http://doingoailaocai.vn/
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c) Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan báo chí; các 
cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. 

2.6. Đẩy mạnh hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí  

a) Nội dung: tăng cường hợp tác với một số cơ quan báo chí trung ương, xây 

dựng sản xuất các tin, bài tuyên truyền, quảng bá về Lào Cai phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; phản bác thông tin sai sự thật, 

phòng chống khủng hoảng truyền thông; tuyên truyền các sự kiện quan trọng của 
tỉnh trong năm 2022. 

b) Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền 
hình tỉnh Lào Cai. 

c) Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài 
chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Sở Ngoại vụ, Hội Nhà báo tỉnh…; các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền 
thông của trung ương và địa phương; các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

3. Đẩy mạnh thông tin đối ngoại khu vực biên giới  

3.1. Tổ chức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về phong trào toàn dân tham 
gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.  

- Đơn vị chủ trì: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan báo chí; các 

cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. 

3.2. Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, thông tin đối ngoại tại khu 

vực cửa khẩu, biên giới; quản lý, vận hành ổn định hoạt động các Cụm thông tin 
đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai; nâng cấp, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa thay 

thế các trang thiết bị đã bị hư hại, xuống cấp, bảo đảm cho các cụm thông tin đối 
ngoại hoạt động tốt, phục vụ công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa 

phương.  

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thị xã Sa Pa. 

- Đơn vị phối hợp: Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Lào Cai; Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND thành phố Lào Cai; các cơ quan báo chí; các cơ 
quan, đơn vị có liên quan. 

4. Tổng hợp dư luận báo chí trong nước và nước ngoài viết về Lào Cai 

Triển khai công tác dự báo, chủ động tổ chức theo dõi và tổng hợp dư luận 

báo chí trong và ngoài nước viết về Lào Cai.  

4.1. Tổng hợp dư luận báo chí trong nước viết về Lào Cai 

a) Nội dung: tổng hợp dư luận báo chí trong nước viết về tỉnh Lào Cai phục 
vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 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 tỉnh Lào Cai. 
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b) Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

c) Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công 

an tỉnh; Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai, Tạp chí Phansipăng, 
Hội Nhà báo tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. 

4.2. Tổng hợp dư luận báo chí nước ngoài viết về Lào Cai 

a) Nội dung: tổng hợp dư luận báo chí nước ngoài viết về Lào Cai phục vụ 

công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.  

b) Đơn vị chủ trì: Sở Ngoại vụ. 

c) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

5. Sửa chữa Cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai  

a) Nội dung: sửa chữa, nâng cấp Cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc 
tế Lào Cai bảo đảm phục vụ tốt hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại 

khu vực của khẩu.  

b) Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

c) Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính; Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Lào Cai; 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND thành phố Lào Cai, đơn vị liên quan. 

6. Sơ kết, tổng kết hoạt động thông tin đối ngoại 

a) Nội dung: báo cáo kết quả hoạt động thông tin đối ngoại 6 tháng và 01 
năm báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông.  

b) Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.  

c) Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan báo chí của địa phương.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Định hướng các hoạt động tuyên truyền, thông tin đối ngoại trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.  

- Duy trì các hội nghị giao ban định kỳ, đột xuất; kịp thời cung cấp thông tin 
chính thống cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh về các vấn đề được dư luận 

trong và ngoài nước quan tâm, nhất là vấn đề biên giới, Biển Đông, hải đảo, tôn 
giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, thông tin sai lệch ảnh hưởng uy tín của tỉnh. 

- Định hướng cho các đơn vị đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác tuyên truyền miệng nhằm kịp thời đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các 

quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch.  

2. Văn phòng UBND tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo thường 
kỳ và đột xuất nhằm cung cấp thông tin chính thức về tỉnh Lào Cai.  
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- Chỉ đạo đăng tải các thông tin chính thức về tỉnh Lào Cai trên Cổng thông 
tin điện tử tỉnh Lào Cai tại địa chỉ http://www.laocai.gov.vn và trên Panpage chính 

thức của UBND tỉnh Lào Cai trên Facebook; tăng cường thông tin quảng bá hình 
ảnh tỉnh Lào Cai và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh trên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh Lào Cai và các cổng thành phần. 

- Phối hợp, hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí uy tín trong nước; tạo 

điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí và phóng viên trong nước, phóng viên 
nước ngoài tìm hiểu, đưa tin, quảng bá về Lào Cai. 

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ chuẩn bị và tổ chức các cuộc phỏng vấn của báo 
chí nước ngoài đối với lãnh đạo tỉnh.  

3. Sở Thông tin và Truyền thông  

- Chủ trì, tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối 

ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai; tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin và truyền 
thông mới, khai thác phương tiện Internet, nội dung số, mạng xã hội,... nhằm đẩy 
mạnh quảng bá hình ảnh Lào Cai ra thế giới; là đầu mối phối hợp với Bộ Thông 

tin và Truyền thông triển khai Đề án đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Việt Nam trên 
mạng xã hội khi được Chính phủ phê duyệt. 

- Chủ trì, phối hợp với Đài PT-TH tỉnh Lào Cai tham mưu cho UBND tỉnh 
ký kết hợp tác với các cơ quan báo chí trung ương giai đoạn 2021-2025. 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo, định hướng thông tin đối 
ngoại cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì tổ chức triển khai các nội dung đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin 
đối ngoại trong tỉnh trên Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai và các cụm thông 

tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.  

- Chủ trì rà soát các hoạt động tuyên truyền thông tin đối ngoại cho phù hợp 

với định hướng chung của tỉnh và kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2022. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức họp báo cung cấp thông tin 
chính thức về tỉnh Lào Cai cho báo chí.  

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác thông tin 
truyền thông về các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch. 

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ tăng cường công tác thông tin - truyền thông cho 
người Việt Nam ở nước ngoài; thực hiện công tác quản lý báo chí nước ngoài. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công 
tác dự báo, tổng hợp dư luận báo chí trong nước viết về Lào Cai và phản bác các 

thông tin sai sự thật ảnh hưởng tới uy tín, hình ảnh của tỉnh Lào Cai. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý, vận hành 03 

Cụm thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai; sửa chữa, nâng cấp Cụm thông 
tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai; chỉ trì quản trị, vận hành Cổng thông 

tin đối ngoại tỉnh Lào Cai. 

http://www.laocai.gov.vn/
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trung ương và địa 
phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, phát sóng các phóng sự truyền 

hình, các tin bài chính luận quảng bá về tỉnh Lào Cai.   

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác 

thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới năm 2022; 
phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại tại 05 xã biên giới.  

- Chủ trì sơ kết, tổng kết hoạt động thông tin đối ngoại, báo cáo UBND tỉnh, 
Bộ Thông tin và Truyền thông.  

4. Sở Ngoại vụ  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các cuộc họp báo quốc 

tế của lãnh đạo tỉnh ở trong nước và ở nước ngoài; theo dõi, tổng hợp dư luận báo 
chí nước ngoài viết về Lào Cai; thông tin về các hoạt động của người Việt Nam ở 

nước ngoài phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; tham gia chuẩn bị 
nội dung trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh cho phóng viên nước ngoài.  

- Tham mưu triển khai các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế giữa tỉnh 

Lào Cai với các địa phương ngoài nước và các tổ chức quốc tế nhằm tăng cường 
hiểu biết, thiết lập quan hệ giao lưu hữu nghị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 11-
ĐA/TU về “Mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế, giai đoạn 

2021-2025” năm 2022. 

- Tham mưu việc hợp tác báo chí, truyền thông đối với các địa phương nước 

ngoài có ký kết hợp tác với tỉnh Lào Cai. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các 

đơn vị liên quan trong việc tham mưu quản lý hoạt động của phóng viên nước 
ngoài đến hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh và phỏng vấn các đồng chí lãnh đạo 

tỉnh theo quy định của pháp luật.  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu quảng bá hình ảnh 
Lào Cai qua các đoàn ra, đoàn vào.  

 - Chủ trì hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng 
viên nước ngoài thực hiện các sản phẩm truyền thông quảng bá hình ảnh đất nước, 

hình ảnh của tỉnh Lào Cai trên các phương tiện thông tin đại chúng của nước 
ngoài, tăng cường công tác quảng bá hình ảnh tỉnh và đất nước. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu thực hiện 
công tác về người Lào Cai ở nước ngoài; công tác ngoại giao nhân dân;… 

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư   

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan biên soạn và xuất bản các ấn 

phẩm xúc tiến đầu tư, giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư, và danh mục các dự án 
kêu gọi đầu tư của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, theo chương 

trình xúc tiến đầu tư hằng năm. 
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- Phối hợp cung cấp thông tin về tình hình triển khai hợp tác giữa tỉnh Lào 
Cai với các đối tác trong và ngoài nước, kết quả thu hút, quản lý và sử dụng các 

nguồn vốn nước ngoài (ODA, FDI, NGO) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 
Lào Cai.  

- Duy trì và mở rộng phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, định 
chế tài chính lớn trên thế giới để vận động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội 

thông qua thu hút vốn ODA, FDI, NGO. Tăng cường trao đổi thông tin, duy trì 
quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.  

- Tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư, cung cấp thông tin, số liệu liên quan để các 
nhà đầu tư khảo sát, lập dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực khuyến khích 

đầu tư. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách phát 

triển kinh tế - xã hội, văn hóa, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đến các tổ 
chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông để quảng bá, tuyên truyền 

về tiềm năng, thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư, các dự án kêu gọi đầu tư của 
tỉnh Lào Cai. 

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Chủ trì tham mưu nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về văn hóa, thể thao 

và du lịch. Đẩy mạnh hoạt động văn hóa đối ngoại của tỉnh nhằm tạo điều kiện để 
bạn bè quốc tế hiểu biết hơn về con người, văn hóa của tỉnh Lào Cai. Tổ chức 

thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du 
lịch và thể dục thể thao nhằm tạo điều kiện để bạn bè quốc tế hiểu biết hơn về con 

người, văn hóa của tỉnh Lào Cai. Tổ chức các chương trình hợp tác 8 tỉnh Tây Bắc 
mở rộng với thành phố Hồ Chí Minh; Chương trình hợp tác với vùng Nouvelle 

Aquitaine Cộng hòa Pháp; Chương trình hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân 
Nam (Trung Quốc). 

- Chủ trì tham mưu tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Lào 

Cai ở các thị trường trọng điểm và các sự kiện ngoại giao của tỉnh: tổ chức ngày 
hội Văn hóa Hàn Quốc và ngày văn hóa Ấn Độ tại tỉnh Lào Cai.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, quản lý việc xuất 
nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh; kiểm tra xử lý theo 

thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh xử lý hành vi vi phạm quy định về quản lý 
xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nội dung 
về truyền thông quảng bá du lịch theo kế hoạch UBND tỉnh đã ban hành. 

7. Sở Công Thương  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức các chương 

trình xúc tiến thương mại, diễn đàn, hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước nhằm 
quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh: Hội chợ thương mại biên giới 
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Việt - Trung thường niên; Hội nghị xúc tiến, xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và 
thủy sản của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc; Hội nghị kết nối giao thương 

giữa các nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và tổ chức xúc tiến 
thương mại; Tổ chức trưng bày sản phẩm, hàng hóa tại Trung tâm Hội chợ triển 

lãm Kim Thành. 

- Cung cấp thông tin về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Lào Cai, 

các tiềm năng, thế mạnh, chính sách của tỉnh Lào Cai trong xúc tiến thương mại, 
thu hút đầu tư; đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế; 

hướng dẫn các cơ quan báo chí của địa phương tuyên truyền các cam kết cụ thể, 
các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam tham gia;... 

- Triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến thương mại; tăng cường nâng cao 
chất lượng công tác nắm bắt thông tin, dự báo thị trường, giá cả, cơ chế, chính 

sách, nhất là đối với chính sách biên mậu của Trung Quốc nhằm hỗ trợ cho các 
doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu những mặt hàng có lợi của tỉnh. 

- Thường xuyên liên hệ, trao đổi với Thương vụ Việt Nam tại Côn Minh 

(Trung Quốc) nắm bắt thông tin về các cơ chế, chính sách thương mại biên giới 
và thị trường hàng hóa của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cung cấp kịp thời cho các 

doanh nghiệp phía Việt Nam. 

- Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với chính quyền nhân dân huyện 

Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và các cơ quan liên quan triển khai một số 
nội dung tiện lợi hóa thông quan, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, 

tăng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Việt 
Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc). 

8. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

- Phối hợp, cung cấp thông tin chính thức về các văn bản quy phạm pháp luật, 

chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển khu công 
nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu; chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển 
khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh để đăng tải trên Cổng thông tin đối 

ngoại, Cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Cụm thông tin đối 
ngoại tại cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành, Cụm Thông tin đối ngoại tại Sa Pa. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan quản 
lý, vận hành Cụm thông tin đối ngoại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Cụm thông tin 

đối ngoại tại cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành; phối hợp sửa chữa Cụm thông 
tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. 

9. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí tăng 

cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân 
khu vực biên giới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo; tổ chức phong trào toàn dân tham gia 
bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. 
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- Đặt hàng sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh - truyền hình 
về chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh biên giới. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan quản 
lý, vận hành Cụm thông tin đối ngoại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Cụm thông tin 

đối ngoại tại Cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành. 

- Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và 

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác thông tin, truyền thông và 
thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới; ký kết kế hoạch phối hợp năm 2022; 

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tuyên truyền thông 
tin đối ngoại tại 05 xã biên giới.  

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân giữa các thôn, bản, xã, 
huyện, thành phố giáp biên giới của hai nước.  

10. Công an tỉnh  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thanh tra, kiểm tra, hỗ 
trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin 

trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan quản lý các đoàn phóng viên, 

báo chí nước ngoài vào hoạt động tại tỉnh Lào Cai. 

- Thông tin về công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội 

phạm và quản lý xuất nhập cảnh qua biên giới. 

- Chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo chức năng để kịp thời 

phát hiện những luận điệu, thông tin tuyên truyền xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến 
quan hệ trong hoạt động thông tin đối ngoại; theo dõi, tổng hợp diễn biến thông 

tin đối ngoại của tỉnh, đề xuất chủ trương, biện pháp phản bác các thông tin sai 
lệch, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước.  

11. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác 
tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, chiến sĩ, quần chúng Nhân dân về chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về chủ quyền biên giới quốc 
gia và thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong tình hình mới. Đồng thời 

đảm bảo công tác đấu tranh phòng, chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái của 
các thế lực thù địch. 

12. Sở Tài chính  

Căn cứ vào khả năng ngân sách tham mưu cho UBND tỉnh cân đối, lồng 

ghép các nguồn kinh phí theo quy định thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế 
hoạch hoạt động thông tin đối ngoại đã được phê duyệt. 

13. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trong phạm vi 

quản lý; phân công cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại. 
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- Chủ động cung cấp thông tin theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 
09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin 

cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến cho các tổ chức, công dân; tăng cường thông tin quảng bá hình 

ảnh của cơ quan, đơn vị, địa phương lên Cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, 
đơn vị, địa phương.  

- Chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí kịp thời phản bác các thông tin 
sai sự thật theo quy định của pháp luật; triển khai các biện pháp thông tin tuyên 

truyền cần thiết để bảo vệ và nâng cao uy tín, hình ảnh của cơ quan, đơn vị, địa 
phương. 

- Định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đối 
ngoại theo phạm vi quản lý về UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền 

thông). 

- Đối với UBND thị xã Sa Pa, ngoài những nhiệm vụ nêu trên, chủ trì, phối 
hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan quản lý, vận 

hành, duy trì hoạt động Cụm thông tin đối ngoại tại Sa Pa.  

14. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai 

- Chủ trì tham mưu tổ chức các hoạt động ngoại giao nhân dân, công tác tổ 
chức phi Chính phủ nước ngoài nhằm tăng cường sự hiểu biết, củng cố và phát 

triển quan hệ hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa nhân dân 
tỉnh Lào Cai với nhân dân các nước. 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, nghiên cứu, tham mưu 
cho tỉnh về những vấn đề liên quan đến hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị 

và hợp tác với nhân dân các nước, về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài tại Lào Cai. 

15. Các cơ quan báo chí 

- Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai, Tạp chí Phansipăng: 
đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đối ngoại trên các ấn phẩm báo chí in, báo điện 

tử, chương trình phát thanh - truyền hình, tạp chí bằng ngôn ngữ tiếng Việt và 
tiếng nước ngoài.  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện truyền thông quảng 
bá hình ảnh Lào Cai ở trong và ngoài nước.   

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp 
thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên 

các mặt của công tác đối ngoại, nhất là liên quan đến các vấn đề tôn giáo, dân tộc, 
dân chủ, nhân quyền, chủ quyền lãnh thổ...  

- Xây dựng chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho 
nhân dân về chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo; hội nhập quốc tế; đối ngoại; 

tuyên truyền hoạt động của ASEAN trên cả 3 trụ cột, những đóng góp của Việt 
Nam trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN và củng cố vị thế của ASEAN; các 
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sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh; các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch lớn 
của tỉnh;…  

- Phối hợp cung cấp tin, bài, ảnh, clip phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, quảng 
bá hình ảnh Lào Cai trên Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai, Cụm thông tin 

đối ngoại tại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu 
đường bộ số 2 Kim Thành, Cụm Thông tin đối ngoại tại huyện Sa Pa.  

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đẩy mạnh hợp tác với Đài Truyền hình 
Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng các tin bài quảng bá về Lào Cai, mở 

chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về hoạt động đối ngoại của địa phương, 
đăng phát trên sóng phát thanh, truyền hình và Trang thông tin điện tử của Đài. 

16. Chế độ báo cáo 

Các cơ quan đơn vị báo cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh (thông qua Sở 

Thông tin và Truyền thông) trước ngày 15/6 và 15/11 năm 2022 để tổng hợp, báo 
cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.  

IV. KINH PHÍ  

- Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các 
nhiệm vụ được UBND tỉnh phê duyệt tại kế hoạch này lập dự toán kinh phí , gửi 

Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.  

- Để sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, đề nghị 

các cơ quan, đơn vị sử dụng trong kinh phí tuyên truyền UBND tỉnh đã giao trong 
dự toán và kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2022.  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố cân đối ngân sách, triển khai có hiệu 
quả công tác thông tin đối ngoại tại địa phương. 

Căn cứ nội dung kế hoạch, các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức liên quan triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông; Ngoại giao; 
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 
- Cục Thông tin đối ngoại (Bộ TT&TT); 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 
- Công an tỉnh; BCHBĐ Biên phòng tỉnh; 

BCHQS tỉnh; 
- Báo, Đài PTTH, Cổng TTĐN, Cổng TTĐT tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; 
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 
- Lưu: VT, TH1, NC1, BBT1, VX1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Giàng Thị Dung 
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