
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CHIÊM HÓA 

 

Số:             /UBND-VX 
V/v triển khai kế hoạch công tác  

thông tin đối ngoại năm 2023 
 trên địa bàn huyện  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chiêm Hóa, ngày        tháng 3 năm 2023 

  

 
Kính gửi:  

 
 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 
- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao; 

- UBND các xã, thị trấn; 
 

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về công tác thông tin đối ngoại năm 2023 trên địa bàn  tỉnh 
Tuyên Quang; 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

- Triển khai và thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại phù hợp với thực 

tế của địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; đồng thời phối hợp thực hiện tốt 
các nội dung trong công tác thông tin đối ngoại liên quan đến chức năng và phạm 

vi quản lý. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội tại các di tích, 
điểm du lịch và kết hợp các hoạt động kỷ niệm, sự kiện, ngày lễ lớn, hoạt động đối 
ngoại trong năm 2023, trong đó, chú trọng quảng bá, xúc tiến và đẩy mạnh hợp tác 

quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, du lịch. 

- Thực hiện phân công mỗi xã, thị trấn đảm bảo có 01 (một) lãnh đạo phụ 
trách, chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và 01 (một) cán bộ thực hiện công tác 

thông tin đối ngoại.  

- Chủ động, tích cực cung cấp thông tin cho báo chí phục vụ công tác thông 

tin đối ngoại; quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người, truyền thống văn hóa lịch 
sử, tiềm năng, thế mạnh của địa phương; phối hợp với các cơ quan liên quan trong 

việc phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc  theo nội dung tại Kế 

hoạch số 07/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

- Sản xuất các sản phẩm, quà tặng thông tin đối ngoại mang đặc trưng của 
địa phương, các ấn phẩm truyền thông về văn hóa, du lịch, môi trường... để tuyên 

truyền, quảng bá về các đặc sản chủ lực, tiềm năng du lịch, đầu tư kinh doanh. 

2. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao 

- Tăng cường tuyên truyền, quảng bá về văn hóa, du lịch trên địa bàn huyện 

thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đến quảng bá đến bạn bè trong 
nước và quốc tế gắn với công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại. 
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- Thực hiện biên tập, đăng tải các video du lịch để tuyên truyền, quảng bá 
về tiềm năng du lịch của huyện trên Cổng thông tin điện tử huyện Chiêm Hóa; các 

trang fanpage trên mạng xã hội. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Thực hiện in các ấn phẩm du lịch, video... để tuyên truyền, quảng bá về 

tiềm năng du lịch của huyện kết nối với các Tour tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh và 
các địa phương lân cận. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm  vụ có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, quán 

triệt và triển khai thực hiện Nghị định số 128/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của 
Chính phủ. Kịp thời tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban 

nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện để chỉ đạo triển khai thực hiện 
bảo đảm theo đúng quy định. 

- Theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí phản ánh, kịp thời báo cáo với lãnh 
đạo UBND huyện để chỉ đạo định hướng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, 

triển khai các biện pháp thông tin, tuyên truyền, giải thích làm rõ các thông tin sai 
lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Đảng và nhà nước. 

(Có nội dung thông tin đối ngoại gửi kèm) 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như kính gửi (Thực hiện);  
- Chủ tịch, PCT UBND huyện PTVX; 
- Chánh, Phó CVPTH; 
- CVVX; 
- Lưu VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Thị Minh Quang 
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NỘI DUNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2023 

(Kèm theo Văn bản số ...../UBND-VX ngày 10/3/2023 của UBND huyện) 

 1- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước về thông tin đối ngoại; các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước và lãnh đạo huyện; tình hình hội nhập và hợp tác quốc tế. 

 2- Tuyên truyền các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước của 

huyện; các sự kiện văn hóa, tiềm năng phát triển du lịch, ngày lễ lớn, ngày kỷ 
niệm lớn; tuyên truyền, quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh; các sự kiện xúc 

tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, thương hiệu của tỉnh nhằm góp phần tiếp tục 
xây dựng hình ảnh, thương hiệu của huyện Chiêm Hóa đến bạn bè trong nước và 

ngoài nước... 

 3- Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ quốc gia; 

phát triển kinh tế, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; công tác hội nhập quốc tế; 
các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã có hiệu lực thực thi; ... 

 4- Tuyên truyền các nội dung về ASEAN: Quá trình hình thành, phát triển 

của ASEAN; các sự kiện quan trọng thường kỳ của ASEAN và trong tuần 
ASEAN (28/7-8/8); các chính sách, thỏa thuận chung của ASEAN; tuyên truyền 

về cộng đồng ASEAN và lợi ích mà cộng đồng ASEAN đem lại; tuyên truyền về 
vị trí, vai trò, dấu ấn của Việt Nam trong quá trình hội nhập và tham gia ASEAN, 

nhất là trong quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN; nhấn mạnh tầm quan trọng 
của ASEAN với Việt Nam... 

 5- Tuyên truyền, phổ biến về hội nhập kinh tế quốc tế, trọng tâm là các hiệp  
định thương mại tự do đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như CPTPP,  

EVFTA, RCEP và các hiệp định thương mại tự do khác mà Việt Nam là thành 
viên giúp các tổ chức, cá nhân tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, chủ động 

thay đổi kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp với thị trường nhằm 
thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa của huyện. 

 6- Tuyên truyền các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, vấn đề quyền con 

người: Luật pháp quốc tế về quyền con người; chủ trương, chính sách của Đảng, 
nhà nước về quyền con người; nỗ lực và thành tựu của Việt Nam nói chung và của 

huyện Chiêm Hóa nói riêng về đảm bảo quyền con người, trong việc thực hiện 
công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân, các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn 

thương; các ưu tiên đối ngoại về quyền con người ở Việt Nam; vai trò, sáng kiến 
của Việt Nam trong nỗ lực, thành tựu đảm bảo quyền con người ở cấp độ khu vực  

và quốc tế... 

 7- Thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc  

của các thế lực thù địch nhằm chống phá đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước  
và các vấn đề về biển đảo, biên giới lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo.  

  



 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CHIÊM HÓA 

 

Số:             /UBND-VX 
V/v triển khai kế hoạch công tác  

thông tin đối ngoại năm 2023 
 trên địa bàn huyện  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chiêm Hóa, ngày        tháng 3 năm 2023 

  

 
Kính gửi:  

 
 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 
- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao; 

- UBND các xã, thị trấn; 
 

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về công tác thông tin đối ngoại năm 2023 trên địa bàn  tỉnh 
Tuyên Quang; 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

- Triển khai và thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại phù hợp với thực 

tế của địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; đồng thời phối hợp thực hiện tốt 
các nội dung trong công tác thông tin đối ngoại liên quan đến chức năng và phạm 

vi quản lý. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội tại các di tích, 
điểm du lịch và kết hợp các hoạt động kỷ niệm, sự kiện, ngày lễ lớn, hoạt động đối 
ngoại trong năm 2023, trong đó, chú trọng quảng bá, xúc tiến và đẩy mạnh hợp tác 

quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, du lịch. 

- Thực hiện phân công mỗi xã, thị trấn đảm bảo có 01 (một) lãnh đạo phụ 
trách, chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và 01 (một) cán bộ thực hiện công tác 

thông tin đối ngoại.  

- Chủ động, tích cực cung cấp thông tin cho báo chí phục vụ công tác thông 

tin đối ngoại; quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người, truyền thống văn hóa lịch 
sử, tiềm năng, thế mạnh của địa phương; phối hợp với các cơ quan liên quan trong 

việc phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc  theo nội dung tại Kế 

hoạch số 07/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

- Sản xuất các sản phẩm, quà tặng thông tin đối ngoại mang đặc trưng của 
địa phương, các ấn phẩm truyền thông về văn hóa, du lịch, môi trường... để tuyên 

truyền, quảng bá về các đặc sản chủ lực, tiềm năng du lịch, đầu tư kinh doanh. 

2. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao 

- Tăng cường tuyên truyền, quảng bá về văn hóa, du lịch trên địa bàn huyện 

thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đến quảng bá đến bạn bè trong 
nước và quốc tế gắn với công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại. 
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- Thực hiện biên tập, đăng tải các video du lịch để tuyên truyền, quảng bá 
về tiềm năng du lịch của huyện trên Cổng thông tin điện tử huyện Chiêm Hóa; các 

trang fanpage trên mạng xã hội. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Thực hiện in các ấn phẩm du lịch, video... để tuyên truyền, quảng bá về 

tiềm năng du lịch của huyện kết nối với các Tour tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh và 
các địa phương lân cận. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm  vụ có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, quán 

triệt và triển khai thực hiện Nghị định số 128/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của 
Chính phủ. Kịp thời tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban 

nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện để chỉ đạo triển khai thực hiện 
bảo đảm theo đúng quy định. 

- Theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí phản ánh, kịp thời báo cáo với lãnh 
đạo UBND huyện để chỉ đạo định hướng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, 

triển khai các biện pháp thông tin, tuyên truyền, giải thích làm rõ các thông tin sai 
lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Đảng và nhà nước. 

(Có nội dung thông tin đối ngoại gửi kèm) 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như kính gửi (Thực hiện);  
- Chủ tịch, PCT UBND huyện PTVX; 
- Chánh, Phó CVPTH; 
- CVVX; 
- Lưu VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Thị Minh Quang 
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NỘI DUNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2023 

(Kèm theo Văn bản số ...../UBND-VX ngày 10/3/2023 của UBND huyện) 

 1- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước về thông tin đối ngoại; các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước và lãnh đạo huyện; tình hình hội nhập và hợp tác quốc tế. 

 2- Tuyên truyền các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước của 

huyện; các sự kiện văn hóa, tiềm năng phát triển du lịch, ngày lễ lớn, ngày kỷ 
niệm lớn; tuyên truyền, quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh; các sự kiện xúc 

tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, thương hiệu của tỉnh nhằm góp phần tiếp tục 
xây dựng hình ảnh, thương hiệu của huyện Chiêm Hóa đến bạn bè trong nước và 

ngoài nước... 

 3- Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ quốc gia; 

phát triển kinh tế, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; công tác hội nhập quốc tế; 
các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã có hiệu lực thực thi; ... 

 4- Tuyên truyền các nội dung về ASEAN: Quá trình hình thành, phát triển 

của ASEAN; các sự kiện quan trọng thường kỳ của ASEAN và trong tuần 
ASEAN (28/7-8/8); các chính sách, thỏa thuận chung của ASEAN; tuyên truyền 

về cộng đồng ASEAN và lợi ích mà cộng đồng ASEAN đem lại; tuyên truyền về 
vị trí, vai trò, dấu ấn của Việt Nam trong quá trình hội nhập và tham gia ASEAN, 

nhất là trong quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN; nhấn mạnh tầm quan trọng 
của ASEAN với Việt Nam... 

 5- Tuyên truyền, phổ biến về hội nhập kinh tế quốc tế, trọng tâm là các hiệp  
định thương mại tự do đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như CPTPP,  

EVFTA, RCEP và các hiệp định thương mại tự do khác mà Việt Nam là thành 
viên giúp các tổ chức, cá nhân tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, chủ động 

thay đổi kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp với thị trường nhằm 
thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa của huyện. 

 6- Tuyên truyền các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, vấn đề quyền con 

người: Luật pháp quốc tế về quyền con người; chủ trương, chính sách của Đảng, 
nhà nước về quyền con người; nỗ lực và thành tựu của Việt Nam nói chung và của 

huyện Chiêm Hóa nói riêng về đảm bảo quyền con người, trong việc thực hiện 
công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân, các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn 

thương; các ưu tiên đối ngoại về quyền con người ở Việt Nam; vai trò, sáng kiến 
của Việt Nam trong nỗ lực, thành tựu đảm bảo quyền con người ở cấp độ khu vực  

và quốc tế... 

 7- Thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc  

của các thế lực thù địch nhằm chống phá đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước  
và các vấn đề về biển đảo, biên giới lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo.  

  


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2023-03-10T15:05:37+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Nguyễn Minh Phương<nguyenminhphuongvpch@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-12T01:23:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hà Thị Minh Quang<tpldtbxh.ch@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2023-03-12T09:22:19+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa<ubndchiemhoa@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2023-03-12T09:22:26+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa<ubndchiemhoa@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2023-03-12T09:22:31+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa<ubndchiemhoa@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2023-03-10T15:05:37+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Nguyễn Minh Phương<nguyenminhphuongvpch@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-12T01:23:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hà Thị Minh Quang<tpldtbxh.ch@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2023-03-12T09:22:19+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa<ubndchiemhoa@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2023-03-12T09:22:26+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa<ubndchiemhoa@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2023-03-12T09:22:31+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa<ubndchiemhoa@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




