
 

 

 

KẾ HOẠCH 

Hoạt động thông tin đối ngoại về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 27/2/2019 của Ban 

chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 

10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về hoạt động Thông tin đối 

ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 – 2020 và Kế hoạch số 

18/KH-UBND ngày 21/01/2019 về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch 

hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN) về lĩnh vực văn hóa,  thể thao và du 

lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TTĐN trên địa 

bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các phòng ban, đơn vị trong 

việc triển khai công tác TTĐN thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao và 

du lịch, góp phần tuyên truyền văn hóa, con người xứ Lạng và tiềm năng phát 

triển của tỉnh. 

- Bám sát nội dung chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về TTĐN, định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh nhằm phát triển văn hóa, xã hội theo chiều hướng tích cực nhất. 

2. Yêu cầu 

Triển khai thực hiện các hoạt động TTĐN về lĩnh vực văn hóa,  thể 

thao và du lịch đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.   

II. NỘI DUNG 

1. Công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến gắn với TTĐN 

1.1. Tuyên truyền qua các hoạt động của ngành 

- Thông qua các hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du 

lịch tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, các văn bản của bộ ngành, Trung ương và của tỉnh như: Kết 

luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát 

triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 1486/QĐ-TTg 

ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thông tin đối 

ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018 - 2020; Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 

15/4/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội 

nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước 

ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; Kế hoạch số 06/KH-
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BCĐ ngày 27/2/2019 của Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; Kế hoạch 

số 05/KH-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về 

hoạt động Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 – 

2020 và Kế hoạch số 18 /KH-UBND  ngày 21 /01/2019 về Hoạt động thông 

tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019; các văn bản về biển đảo, 

phân giới cắm mốc; 03 văn kiện quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung 

Quốc… 

- Thông qua các hoạt động giao lưu, hợp tác, ngoại giao với nước ngoài 

triển khai tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm năm tròn thiết lập quan hệ 

ngoại giao giữa Việt Nam với các nước và tuyên truyền về kết quả đã đạt 

được giữa ngành văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh với các địa phương của 

các nước, đặc biệt với Trung Quốc. 

1.2. Hình thức tuyên truyền:  

Tuyên truyền bằng các hình thức khác nhau trên các phương tiện thông 

tin đại chúng: báo đài, tuyền thông, truyền hình, ấn phẩm du lịch; Tuyên 

truyền thông qua các hoạt động ngoại giao; Quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế 

mạnh, thành tựu phát triển trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và của ngành. 

Hàng năm xuất bản các ấn phẩm du lịch với các thứ tiếng Việt- Anh; Việt - 

Trung… 

1.3. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí, các đoàn 

khảo sát, tìm hiểu trong và ngoài nước đến Lạng Sơn để cung cấp thông tin 

chính xác, kịp thời nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các phóng viên, nhà báo, 

những du khách yêu quý Lạng Sơn để làm phong phú hơn  hình thức tuyên 

truyền ra bên ngoài. 

2. Tổ chức các hoạt động lồng ghép công tác TTĐN 

2.1. Các hoạt động văn hóa- du lịch: Tổ chức các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân và khai mạc Lễ hội xuân xứ Lạng năm 

2019 gắn với Lễ hội chùa Bắc Nga huyện Cao Lộc; Tuần Văn hóa Du lịch 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019; Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng lần thứ II xuân 

Kỷ Hợi năm 2019; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đ/c Hoàng Văn Thụ 

(04/11/1909 – 04/11/2019); Ngày hội Văn hoá, Du lịch và giới thiệu sản 

phẩm nông sản tỉnh Lạng Sơn năm 2019; Tham mưu tổ chức Chương trình 

Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc năm 2019; Phối hợp với cơ quan du 

lịch phía Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá 

văn hóa du lịch tại Việt Nam hoặc Trung Quốc;  Thông qua các hoạt động cụ 

thể đó tuyên truyền, giới thiệu cho bạn bè khắp nơi và quốc tế biết và tìm hiểu 

về nét đẹp của tỉnh, tiềm năng phát triển và cơ chế chính sách đầu tư của tỉnh 

Lạng Sơn. 

2.2. Thể thao: tổ chức các  hoạt động giao lưu thể thao với các địa 

phương của Trung Quốc ở các môn thể thao như bóng đá, cờ tướng, bóng bàn, 

bóng chuyền hơi… Thông qua các hoạt động giao lưu thể thao, tăng cường 

tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa,truyền thống nhân dân 

Lạng Sơn và cả nước nói chung; giới thiệu về những thành tích, sự phát triển, 

kết quả đạt được của thể thao Việt Nam nói chung và thể thao tỉnh Lạng Sơn 

nói riêng, đặt biệt là kết quả của quan hệ giao lưu, trao đổi, hợp tác về đào tạo, 
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bồi dưỡng, thi đấu hữu nghị các môn thể thao ở các cấp với Trung Quốc, qua 

đó cũng tăng thêm tình hữu nghị giữa nhân dân vùng biên giới hai Bên, góp 

phần xây dựng tình đoàn kết của nhân dân vùng biên giới. Bên cạnh đó luôn 

chú trọng tìm kiếm, đào tạo, bồi dưỡng các vận động viên có thành tích cao 

tham gia các giải thi đấu toàn quốc và khu vực, nhằm hòa nhập với quốc tế, 

góp phần nâng cao trình độ và  xây dựng phong trào thể thao trong toàn tỉnh.  

3. Đào tạo đội ngũ cán bộ phụ trách thông tin đối ngoại 

3.1. Cử lãnh đạo, cán bộ phụ trách hoạt động thông tin đối ngoại tham 

gia các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về TTĐN do các 

cơ quan ban ngành liên quan tổ chức. 

3.2. Phối hợp với Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Tây tổ chức tập huấn 

chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ cho cán bộ du lịch và đội ngũ hướng dẫn 

viên du lịch nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du lịch và khả năng giao tiếp, 

giới thiệu hình ảnh của Việt Nam ra nước ngoài cũng như tiếp thu những 

thông tin từ nước ngoài và tinh hoa của các nước khác trên thế giới, đồng thời 

phản bác lại những ý kiến sai lệch làm ảnh hưởng đến lịch sử, hình ảnh văn  

hóa, dân tộc Việt Nam. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

tổ chức lồng ghép các hoạt động TTĐN đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu 

quả.   

2. Phòng Quản lý Văn hóa:  

Tham mưu tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Chủ trì, phối 

hợp với các phòng, các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa. 

3. Phòng Quản lý Du lịch:  

Tham mưu chủ trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc 

tiến du lịch. Chủ trì, phối hợp với các phòng, các đơn vị liên quan tổ chức các 

hoạt động du lịch. Tham mưu tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động giao 

lưu, hợp tác phát triển du lịch với các nước. 

4. Phòng Quản lý Thể thao:  

Tham mưu chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan tổ 

chức các hoạt động thể thao. Tham mưu tổ chức giao hữu các môn thể thao 

với nước bạn Trung Quốc. 

Trên đây là kế hoạch Hoạt động thông tin đối ngoại về lĩnh vực văn 

hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. Đề nghị các phòng, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- BCĐ công tác TTĐN tỉnh; 
- UBND tỉnh;(B/c) 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT,QLDL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

(ĐÃ ký) 

 

Nguyễn Phúc Hà 
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