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UBND TỈNH KON TUM 

SỞ TƯ PHÁP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

       Số:          Kon Tum, ngày        tháng       năm   
 

 
KẾ HOẠCH 

Hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020 

 

Để phối hợp với các cơ quan trong việc tổ chức thực hiện công tác thông tin 

đối ngoại năm 2020 được quy định tại Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 

20/01/2020 của UBND tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum xây dựng kế hoạch hoạt 

động thông tin đối ngoại năm 2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến trong hành động, phát huy 

sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và mỗi công chức, viên chức, người lao 

động nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại trong 

tình hình mới, phục vụ tốt cho quá trình hội nhập quốc tế. 

- Phát huy vai trò của công tác tư pháp trong việc quảng bá hình ảnh vùng 

đất, con người, lịch sử, văn hóa địa phương, kinh tế - xã hội, tiềm năng phát triển 

của tỉnh Kon Tum đối với bạn bè quốc tế; đồng thời đấu tranh phản bác thông tin, 

luận điều xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch thực hiện âm mưu, hoạt động 

"diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực. 

2. Yêu cầu: 

- Công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, toàn diện, thường 

xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp chặt chẽ thông tin đối ngoại với thông tin 

đối nội; giữa thông tin đối ngoại với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa đối 

ngoại; nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. 

- Đáp ứng kịp thời yêu cầu của tình hình thời sự trong và ngoài nước; chấp 

hành nghiêm túc chế độ bảo mật, bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động thông tin 

đối ngoại theo các quy định hiện hành. 

II. NỘI DUNG  

1. Ban hành văn bản quản lý, chỉ đạo về công tác thông tin đối ngoại. 
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Xây dựng các chương trình, kế hoạch tuyên truyền, thực hiện hoạt động 

thông tin đối ngoại theo hướng dẫn của các đơn vị cấp trên. 

* Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham 

mưu lãnh đạo Sở triển khai thực hiện. 

* Thời gian: Thường xuyên và khi có yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

2. Công tác thông tin, tuyên truyền. 

a) Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước và những chủ trương quan trọng trên mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn 

hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Thông tin về quan điểm, đường lối đối ngoại của 

nước ta đối với vấn đề hợp tác, hội nhập, về chủ quyền biên giới, lãnh thổ của đất 

nước. Truyền thông quảng bá hình ảnh của tỉnh, ngành, địa phương trên các phương 

tiện thông tin đại chúng; triển khai quảng bá hình ảnh đất nước, tỉnh trên mạng xã 

hội, internet. 

Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại, giao lưu, hợp tác trong công tác tư 

pháp của tỉnh Kon Tum với bạn bè quốc tế. Đặc biệt là quan hệ đối ngoại, hợp tác 

giữa Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum với Sở Tư pháp các tỉnh giáp biên giới Lào và 

Campuchia; Tăng cường mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác với Sở Tư pháp các 

tỉnh khác của nước bạn Lào và Campuchia.   

* Đơn vị thực hiện: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Văn phòng Sở, 

Ban biên tập Tập san Tư pháp, Trang Thông tin điện tử Sở phối hợp với các đơn 

vị tham mưu lãnh đạo Sở triển khai thực hiện. 

* Thời gian: Thường xuyên. 

b) Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 

trên địa bàn tỉnh nói chung. Hướng dẫn đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật theo 

định kỳ, trong đó chú trọng các nội dung pháp luật liên quan đến hoạt động thông 

tin đối ngoại. 

* Đơn vị thực hiện: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp với các 

đơn vị tham mưu lãnh đạo Sở triển khai thực hiện. 

* Thời gian: Thường xuyên. 

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

Thường xuyên cử hoặc đề nghị cử công chức, viên chức trong Ngành tham 

gia các khóa đào tạo bồi dưỡng kỹ năng kiễn thức về công tác thông tin đối ngoại 
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và hội nhập quốc tế, nâng cao trình độ ngoại ngữ chuyên môn, chuyên sâu để phục 

vụ tốt hơn công tác chuyên môn có liên quan đến yếu tố nước ngoài. 

* Đơn vị thực hiện: Các đơn vị chủ động đề xuất, Văn phòng Sở tham mưu, 

lãnh đạo Sở triển khai thực hiện. 

* Thời gian: Thường xuyên. 

4. Công tác tuyên truyền hội nhập quốc tế, tuyên truyền biển, đảo, phân 

giới cắm mốc và khu vực biên giới đất liền. 

- Thực hiện Kế hoạch số 2609/KH-UBND ngày 8 tháng 10 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-

2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Tập trung tuyên truyền về vai trò, vị thế và đóng 

góp của Việt Nam trong ASEAN nhân dịp kỷ niệm tròn 25 năm Việt Nam gia nhập 

ASEAN và đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020; tuyên truyền tích cực về 

việc Việt Nam trúng cử Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp 

quốc năm 2020-2021. 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; phổ biến thông tin về 

hội nhập 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. 

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3525/KH-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04 tháng 9 năm 

2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng 

hiệu lực và hiệu quả hơn. 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 23-4-2018 về triển 

khai thực hiện Chỉ thị 41/CT-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tổng thể tuyên truyền bảo vệ chủ quyền 

của Việt Nam ở Biển Đông; Kế hoạch số 3265/KH-UBND ngày 21 tháng 11 năm 

2018 về triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát 

triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020” trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2100/KH-UBND 

ngày 06 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Kon Tum về tăng cường công tác thông 

tin đối ngoại với các tỉnh Nam Lào trong tình hình mới và Kế hoạch số 82/KH-

UBND ngày 26 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về quan 
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hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia trong tình hình 

mới. 

* Đơn vị thực hiện: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Văn phòng Sở 

phối hợp với các đơn vị thực hiện lồng ghép tuyên truyền qua công tác hướng dẫn 

phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ và đăng tải trên Tập san Tư pháp, Trang 

Thông tin điện tử của Sở. 

* Thời gian: Thường xuyên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ Kế hoạch này, các nội dung tại Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 

20/01/2020 của UBND tỉnh và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng, 

trung tâm thuộc Sở chủ động tổ chức phối hợp triển khai, đông thời thực hiện 

nghiêm túc chế độ báo cáo.  

Giao Văn phòng Sở, định kỳ 6 tháng, năm và đột xuất tổng hợp tình hình, 

báo cáo theo yêu cầu của UBND tỉnh và Sở Thông tin Truyền thông./. 

 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Chánh Văn phòng; 
- Lưu VT-TH/STP. 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Phạm Đình Thanh 
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