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KẾ HOẠCH 

Công tác thông tin đối ngoại huyện Kon Rẫy năm 2023 

  

Thực hiện Kế hoạch số 371/KH-UBND ngày 15/02/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2023. 

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại 

(TTĐN) huyện Kon Rẫy năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích:  

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt và sức mạnh tổng hợp của cả 

hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động TTĐN trong tình hình 

mới; kịp thời thông tin chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà 

nước; thực hiện hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình 

ảnh, tiềm năng của tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Kon Rẫy nói riêng; tăng 

cường phối hợp giữa các cơ quan trong công tác quản lý nhà nước về TTĐN; 

góp phần thực hiện tốt Quy chế quản lý hoạt động TTĐN trên địa bàn tỉnh1.  

- Nâng cao chất lượng tuyên truyền, quảng bá môi trường đầu tư ổn định, 

an toàn và hấp dẫn với nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội của tỉnh Kon Tum nói 

chung và huyện Kon Rẫy nói riêng đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước, người Việt Nam ở nước ngoài nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế của 

huyện, thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng hơn; đồng thời, đấu tranh phản bác 

thông tin, luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch thực hiện âm mưu, 

hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, góp phần giữ 

vững an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu: Việc tổ chức các hoạt động TTĐN cần chú trọng công tác 

tuyên truyền, cung cấp và tiếp nhận thông tin, giao lưu văn hóa, hỗ trợ phát triển 

kinh tế, xúc tiến đầu tư, phải sát, đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về TTĐN, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế 

- xã hội của huyện, đồng thời bảo đảm chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật 

nhà nước theo quy định. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành công tác TTĐN 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-TTg 

ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về 

quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn huyện Kon Rẫy (Hoàn thành trong 

Quý II/2023, khi có văn bản của tỉnh). 

                                           
1 Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 



2 

- Xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại huyện Kon Rẫy năm 2024 

(Hoàn thành trong Quý IV/2023, khi có văn bản của tỉnh). 

+ Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. 

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ TTĐN 

- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Sở Thông tin và Truyền thông 

tổ chức:  

+ Tập huấn cho cán bộ thông tin, truyền thông do địa phương quản lý; 

xây dựng chương trình, tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tập huấn theo yêu 

cầu đặc thù của địa phương (theo Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Hoàn thành trong Quý II/2023). 

+ Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác thông tin đối ngoại, 

hội nhập quốc tế và thông tin, tuyên truyền, quảng bá ASEAN (theo Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I đến năm 2025. Hoàn thành 

trong Quý III/2023).  

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. 

 3. Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh huyện Kon Rẫy 

3.1. Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh huyện Kon Rẫy  

- Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh huyện Kon Rẫy trên hệ thống Trang 

thông tin điện tử huyện và internet, mạng xã hội; rà soát, tăng cường cung cấp 

thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ về ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định. 

- Tuyên truyền, quảng bá trên các Hệ thống thông tin cơ sở; Bảng tin điện 

tử công cộng. 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện; UBND các xã, thị 

trấn.  

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; các cơ quan 

báo chí thường trú trên địa bàn huyện.  

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3.2. Xây dựng ấn phẩm, sản phẩm giới thiệu, quảng bá hình ảnh của 

huyện Kon Rẫy 

- Tổ chức xây dựng các sản phẩm thiết yếu (ấn phẩm, tài liệu, phóng 

sự…) và lựa chọn một số sản phẩm tiêu biểu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu 

tư, xúc tiến thương mại và du lịch trong và ngoài nước. 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm VH-TT-DL&TT. 

- Thời gian: Thường xuyên.  

3.3. Hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí tỉnh, Trung ương 
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Hợp tác sản xuất chương trình quảng bá về huyện Kon Rẫy: Hợp tác với 

các kênh truyền hình tỉnh, Trung ương, các kênh truyền thông xã hội có lượng 

truy cập lớn, tập trung truyền thông về văn hóa, du lịch và thu hút đầu tư của 

huyện.  

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện.  

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.  

- Thời gian: Thường xuyên. 

4. Các hoạt động thông tin đối ngoại 

- Xây dựng uy tín, hình ảnh huyện Kon Rẫy thông qua các hoạt động đối 

ngoại, kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, hoạt động giao 

lưu văn hóa, du lịch trong nước và nước ngoài do tỉnh tổ chức hoặc tham gia 

(diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch…) để 

quảng bá, giới thiệu, xúc tiến đầu tư vào huyện.  

- Xây dựng hình ảnh thông qua hoạt động ngoại giao, đối ngoại quốc 

phòng, đối ngoại an ninh của huyện. 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; Phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện;  Phòng Văn hóa và Thông tin; Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện; Công an huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

5. Công tác theo dõi, hướng dẫn, tuyên truyền thông tin đối ngoại 

- Thường xuyên hướng dẫn thông tin, tuyên truyền về chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực; đẩy mạnh tuyên 

truyền thành tựu của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vai trò lãnh đạo 

của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị, đất nước, con người, trí 

tuệ, văn hóa, hệ giá trị Việt Nam; về việc Việt Nam đảm nhiệm cương vị Hội 

đồng Nhân quyền Liên hợp quốc; quan hệ đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, 

đối ngoại Nhân dân, đặc biệt là quan hệ đối ngoại giữa tỉnh Kon Tum với các 

tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.  

- Theo dõi, nắm bắt thông tin trên báo chí, mạng xã hội; cung cấp thông 

tin cho báo chí các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 

ninh của huyện; quảng bá các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của cộng 

đồng các dân tộc Việt Nam, tỉnh Kon Tum cũng như huyện Kon Rẫy; chú trọng 

thông tin công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 

phù hợp với tình hình thực tế của địa phương2, góp phần thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đường lối đối ngoại xác định 

tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh 

Kon Tum; Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ huyện Kon Rẫy; nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế của huyện.  

                                           
2 Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh về triển khai Kế hoạch số 78-KH/TU 

ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10 tháng 8 năm 2022 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về “công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030”. 
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 - Tuyên truyền các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam 

trên biển theo luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982; vấn đề bảo tồn, 

khai thác, phát triển kinh tế biển bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến 

đổi khí hậu…; những đóng góp hiệu quả của Việt Nam, nỗ lực của các nước liên 

quan xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển; kết quả 05 năm 

thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 20453.  

- Tuyên truyền các hoạt động bảo vệ đường biên, mốc giới; quan hệ giữa 

Việt Nam với Lào, Campuchia; chú trọng các nội dung hợp tác liên quan đến 

quản lý đường biên giới chung; những nỗ lực, quyết tâm giải quyết các vấn đề 

biên giới còn tồn đọng; tình đoàn kết, gắn bó giữa Nhân dân Việt Nam với các 

nước, lấy những kết quả tốt đẹp trên thực tế để đấu tranh với các âm mưu, thủ 

đoạn chống phá của các thế lực thù địch.  

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước Việt Nam về quyền con người; các cam kết quốc tế song 

phương và đa phương mà Việt Nam là thành viên; tình hình, nỗ lực và thành tựu 

bảo đảm quyền con người của Việt Nam trên các lĩnh vực, trong đó có công tác 

giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống của người dân, các đối tượng yếu thế, 

dễ bị tổn thương; những đánh giá, nhận định tích cực của dư luận, truyền thông 

quốc tế về kết quả công tác bảo đảm và phát triển quyền con người của Việt Nam. 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Trung tâm VH-

TT-DL&TT huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng; các cơ quan, 

đơn vị, địa phương liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Được bố trí từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao trong dự 

toán dự toán chi thường xuyên của các đơn vị, địa phương năm 2023 theo phân 

cấp ngân sách hiện hành, kết hợp các nguồn kinh phí lồng ghép từ các chương 

trình, đề án, dự án liên quan đã được phê duyệt và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, nội dung tại kế hoạch này và 

định hướng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ 

động xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của cơ quan, đơn vị, địa 

phương mình phù hợp với tình hình thực tiễn; tăng cường huy động nguồn lực 

xã hội tham gia hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh của huyện và 

của Việt Nam. Định kỳ 6 tháng (trước 10 tháng 6), hàng năm (trước 05 tháng 

12) báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông 

tin) để tổng hợp, theo dõi. 

                                           
3 Chương trình số 80-CTr/TU, ngày 25-01-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XV. 
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2. Giao  Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, thường xuyên theo dõi, đôn 

đốc, hướng dẫn thực hiện; định kỳ 6 tháng (trước ngày 20 tháng 6), hàng năm 

(trước 10 tháng 12) tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo cấp có 

thẩm quyền theo quy định và thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 

Yêu cầu các cơ quan, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện; quá 

trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Ủy 

ban nhân dân huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để xem xét, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông (báo cáo); 

- TT Huyện ủy (báo cáo);       

- TT HĐND huyện (báo cáo); 

- UBMTTQVN huyện (phối hợp); 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Đ/c CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện (thực hiện); 

- UBND các xã, thị trấn (thực hiện); 

- Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện (thực hiện); 

- Trang thông tin điện tử huyện (đưa tin); 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Đinh Thị Hồng Thu 
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