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KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 25/3/2022 của UBND Thành
phố về tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2022, UBND quận Ba Đình
xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2022, như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội; gắn
với tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; đảm bảo sự
thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong chỉ đạo, triển khai công tác thông tin đối
ngoại trên địa bàn quận Ba Đình.
- Tuyên truyền rộng rãi để người dân Thủ đô, trong và ngoài nước, bạn bè
quốc tế hiểu rõ, hiểu đúng những chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của
Đảng, Nhà nước và Thành phố. Thông tin chính xác, kịp thời về tình hình đất
nước và Thủ đô; quan điểm, lập trường của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế và
khu vực. Thông qua công tác thông tin tuyên truyền nhằm góp phần đưa quan
điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng,
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, đặc biệt là các nội dung liên quan đến công tác tư
tưởng, thông tin đối ngoại đi vào cuộc sống.
- Khẳng định Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có
trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp phần củng cố và nâng cao hơn nữa uy
tín, vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đấu tranh phản bác những
luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, đặc biệt là các vấn
đề về chủ quyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo.
2. Yêu cầu
- Bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành công tác tuyên truyền và
sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các đơn vị thuộc quận, phường trong các hoạt
động thông tin, tuyên truyền đối ngoại trong và ngoài nước. Phát huy sức mạnh
tổng hợp của hệ thống chính trị thuộc Quận, sự tham gia tích cực của Nhân dân
quận, trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế trong công tác thông tin đối ngoại.
- Các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Quận nhận thức
được tầm quan trọng, vai trò của công tác thông tin đối ngoại gắn với việc triển
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI,
thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2026,
nhất là mục tiêu chiến lược của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Triển khai công tác thông tin đối ngoại theo phương châm “chủ động,
thống nhất, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả”. Cần chủ động trong công tác tuyên
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truyền thông tin đối ngoại; luôn sẵn sàng, kịp thời phản ứng với mọi tình huống;
đẩy mạnh công tác đấu tranh với các thế lực thù địch, xuyên tạc đường lối của
Đảng, chủ trương, chính sách đối ngoại của Nhà nước và Thành phố; thống nhất
trong chỉ đạo, truyền tải những thông điệp đối ngoại của Đảng, Nhà nước và
Thành phố để đạt được mục tiêu thông tin đối ngoại đề ra.
- Các cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội quận cùng
tham gia tổ chức tuyên truyền và thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại,
đặc biệt hoạt động đối ngoại nhân dân, nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hoạt
động hòa bình, hợp tác, đoàn kết, hữu nghị.
II. NỘI DUNG
1. Xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành

Xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2022 để
kịp thời chỉ đạo, định hướng các cơ quan, đơn vị thuộc quận tổ chức thực hiện
công tác thông tin đối ngoại.
- Xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại, đẩy mạnh
quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam và các sự kiện quan
trọng của quận, Thủ đô, đất nước; đồng thời tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên,
đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp.
2. Bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại
- Tiếp tục phân công đơn vị phụ trách theo dõi, kiểm tra công tác thông tin
tuyên truyền, thông tin đối ngoại của quận.
- Các đơn vị liên quan phân công nhân sự phụ trách công tác thông tin đối
ngoại, tham mưu quận lãnh đạo tổ chức triển khai các hoạt động thông tin đối
ngoại theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
3. Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ
- Tổ chức tập huấn, hội nghị báo cáo viên, cập nhật kiến thức, kỹ năng về
công tác thông tin đối ngoại theo các văn bản hướng dẫn của Thành phố cho đội
ngũ nhân lực làm công tác thông tin, đối ngoại.
- Phối hợp cung cấp thông tin, thống nhất định hướng tư tưởng trong công
tác đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần
tử cơ hội, các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc, sai sự thật; kịp thời nắm bắt
tình hình dư luận quan tâm.
4 . Triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại
4.1. Về công tác phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các văn bản chỉ đạo
- Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Kết luận của Bộ chính trị về
Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn 2045 sau khi
được Bộ Chính trị thông qua, gắn kết chặt chẽ với tinh thần Nghị quyết Đại hội
Đại hội XIII của Đảng, nhất là vấn đề liên quan đến tư tưởng, công tác đối
ngoại theo tinh thần Hội nghị văn hóa toàn quốc, Hội nghị cán bộ toàn quốc
triển khai thực Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng…
- Tiếp tục tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng,
Nhà nước, của Thành phố và quận về công tác tư tưởng, công tác đối ngoại và
thông tin đối ngoại: Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy
-
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mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, Chỉ thị số 32-CT/TW,
ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối
ngoại Đảng trong tình hình mới; Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ
Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Kết luận
số 85-KL/TW ngày 19/8/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục tăng cường tuyên
truyền, giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc,
danh nhân văn hóa thế giới với cộng đồng quốc tế; Quyết định số 362/QĐ-TTg
ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch phát triển và quản lý báo
chí toàn quốc đến năm 2025; Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021 của
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm
2030...Cấp ủy, chính quyền nhất là người đứng đầu cần coi công tác thông tin đối
ngoại là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn việc triển khai công
tác thông tin đối ngoại với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong
năm 2022.
4.2. Nội dung triển khai
- Đổi mới nội dung theo hướng dẫn đảm bảo luồng thông tin tích cực, có
tính hấp dẫn, thuyết phục cao. Đặc biệt chú trọng đến những nội dung về thành
tựu phát triển, vai trò, vị thế của quận Ba Đình, Thủ đô Hà Nội và của đất nước
Việt Nam trên trường quốc tế, những giá trị cao đẹp của Đảng ta và dân tộc ta,
phù hợp với các giá trị phổ quát của thời đại cũng như xu hướng phát triển trên
thế giới, được cộng đồng quốc tế quan tâm chú ý hiện nay và trong tương lai;
coi trọng tính hướng dẫn nhận thức, định hướng dư luận xã hội về các vấn đề
quốc tế liên quan, vấn đề biển, đảo biên giới, lãnh thổ, tôn giáo, dân tộc, dân
chủ, nhân quyền.
- Tuyên truyền, thông tin đầy đủ các sự kiện chính trị - xã hội, các ngày
lễ, kỷ niệm lớn của quận, Thủ đô và đất nước; phản ánh không khí phấn khởi,
sự ủng hộ, tham gia của người dân, sự quan tâm chú ý của cộng đồng quốc tế,
qua đó, đề cao uy tín, vị thế của Việt Nam. Bám sát thông tin dư luận trong và
ngoài nước, có những biện pháp cụ thể thúc đẩy các luồng thông tin tích cực,
hóa giải thông tin không có lợi ích cho Việt Nam. Xây dựng phương án định
hướng thông tin tuyên truyền ở từng cấp độ, đảm bảo thế chủ động về thông
tin, ứng phó hiệu quả với các tình huống, vụ việc, nhất là các vụ việc nhạy cảm,
đột xuất phát sinh.
- Tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội sau hơn 35
năm đất nước đổi mới, trong đó khẳng định mục tiêu của phát triển là Nhân
dân, nhấn mạnh quan điểm “lấy dân là gốc” của Đảng ta; những chủ trương,
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đồng thời, khôi phục phát triển kinh tế
trong điều kiện thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; nỗ
lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị để thực hiện thành công mục tiêu kép,
vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội; nhấn mạnh quận Ba
Đình tiếp tục là điểm đến an toàn, hấp dẫn về đầu tư thương mại, du lịch,…
- Tuyên truyền những hoạt động đối ngoại song phương và đa phương của
Việt Nam, bao gồm các chuyến thăm song phương, tham dự các hội nghị đa
phương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các hoạt động kỷ niệm năm tròn, năm chẵn
thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng, nước lớn, bạn bè truyền
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thống trong năm 2022; những sáng kiến đóng góp tích cực, tinh thần trách nhiệm
trong việc giải quyết những vấn đề chung của khu vực và thế giới vì hòa bình,
hợp tác phát triển, tiến bộ trên các diễn đàn đa phương, tạo cơ sở kêu gọi các
nguồn lực trong nước và hỗ trợ từ quốc tế, nhất là sự hỗ trợ về công tác nghiên
cứu, vốn và công nghệ kỹ thuật cao.
- Tăng cường giới thiệu thông tin về lịch sử, truyền thống, văn hóa của
quận, nền văn hiến lâu đời của Thủ đô và đất nước, bao gồm các thành tựu
trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa, nghệ thuật; giá trị đặc sắc của văn
hóa vật thể và phi vật thể, phong tục tập quán truyền thống; chú trọng thông tin
về giá trị truyền thống và giá trị thời đại của văn hóa.
- Tiếp tục phản ánh đậm nét tinh thần đoàn kết chung sức một lòng chống
đại dịch Covid-19 của toàn dân tộc, nêu bật các giá trị nhân văn, truyền thống
chia sẻ đùm bọc, hỗ trợ lẫn nhau của người dân trong trong khó khăn; niềm tin
của Nhân dân quận Ba Đình vào sự lãnh đạo của Đảng và các biện pháp phòng,
chống dịch của các cấp ủy, chính quyền. Tiếp tục đẩy mạnh những thành tựu
trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người của Việt Nam, nhất là những nỗ lực
đảm bảo sức khỏe, tính mạng và an sinh cho người dân trong đại dịch Covid19 với mục tiêu xuyên suốt “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng thời, duy
trì tính chủ động trong đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc
của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính
trị năm 2022.
- Tiếp tục tăng cường phối hợp, định hướng tuyên truyền về bảo vệ chủ
quyền, an ninh biên giới quốc gia; triển khai hiệu quả các đề án, chương trình
tuyên truyền về công tác biên giới lãnh thổ, biển đảo. Trong đó, tập trung:
Tuyên truyền về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên
biển theo luật pháp quốc tế; quan điểm, lập trường về giải quyết các tranh chấp
trên Biển Đông và những đóng góp của Việt Nam để xây dựng Biển Đông thành
vùng biển hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác, tôn trọng luật pháp quốc tế. Nhân
dịp kỷ niệm 40 Công ước Liên hiệp quốc tế Luận biển năm 1982 được thông
qua, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trong và ngoài nước về ý nghĩa quan
trọng của Công ước. Khẳng định Công ước được coi là “Hiến pháp về biển và
đại dương”, là cơ sở pháp lý cho hoạt động sử dụng và hợp tác về biển ở cấp
độ quốc gia, khu vực và trên thế giới. Tăng cường tuyên truyền về công tác
phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc,
Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; góp phần xây dựng biên giới quốc gia
hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển gắn với các hoạt động kỷ
niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 ngày ký
hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại
giao Việt Nam - Campuchia.
4.3. Phương thức thực hiện
- Triển khai công tác thông tin đối ngoại một cách toàn diện, phối hợp, kết
hợp hài hòa, phát huy tính chủ động, đổi mới, sáng tạo, đa dạng hình thức, phương
thức tuyên truyền. Duy trì hoạt động thông tin giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm
năng thế mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, du lịch phù hợp với tình hình
dịch bệnh Covid-19; nghiên cứu, lồng ghép nội dung thông tin đối ngoại vào các
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hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội nhằm đưa thông tin tới
đông đảo Nhân dân nhất là thế hệ trẻ.
- Căn cứ tình hình diễn biến dịch Covid-19, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng,
cập nhật kiến thức về thông tin đối ngoại với quy mô và hình thức phù hợp;
thuận lợi cho việc tuyên truyền, dễ lan tỏa trên không gian mạng, thu hút được
người đọc như: biên tập video, clip…đăng tải trên Cổng thông tin điện tử.
Thường xuyên đấu tranh phản bác, làm rõ những thông tin không chính xác,
sai sự thật.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt
động thông tin đối ngoại năm 2022. Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình, kết
quả thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại của quận.
- Chủ trì, tham mưu UBND quận công tác quản lý nhà nước về thông tin đối
ngoại của quận. Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, ngăn chặn thông
tin xấu, phản bác các quan điểm sai trái về đường lối đối ngoại và các chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền các vấn đề về nhân quyền, chủ
quyền biển, đảo và biên giới, lãnh thổ quốc gia...
- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, UBND 14 phường nâng cao chất
lượng thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử quận, phường; tổ chức tuyên
truyền trực quan trên địa bàn quận và thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối
ngoại, đặc biệt hoạt động đối ngoại nhân dân, nâng cao nhận thức và thúc đẩy các
hoạt động hoà bình, hợp tác, đoàn kết, hữu nghị. Tuyên truyền các văn bản chỉ
đạo của Thành phố, Quận; Tuyên truyền quảng bá về văn hóa, lịch sử, con người
Ba Đình, người Hà Nội; các sự kiện lớn của quận, thủ đô và đất nước; các hoạt
động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Thành phố và quận, tích cực đấu tranh phản
bác các quan điểm sai trái, các thông tin sai sự thật về quận, Thủ đô và đất nước.
2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Quận ủy
- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra công tác tuyên truyền thông tin đối
ngoại trên địa bàn quận. Chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền trên
Cổng thông tin điện tử quận, Bản tin nội bộ quận.
- Tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp quận về tình hình thời sự trong nước
quốc tế; các sự kiện đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước năm 2022; những
nội dung đối ngoại quan trọng liên quan đến một số vấn đề phức tạp như: Biển
Đông, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, các hiệp định thương mại thế hệ mới,...
- Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị trong việc cung cấp
thông tin, thống nhất định hướng tư tưởng trong công tác đấu tranh phản bác những
luận điệu xuyên tạc, sai sự thật về quận, Thành phố và đất nước, kịp thời nắm bắt
tình hình dư luận quan tâm.
3. Đề nghị UB MTTQ quận và các tổ chức chính trị - xã hội quận
- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại bằng việc đẩy
mạnh việc quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam và các sự
kiện quan trọng của quận, Thủ đô, đất nước; đồng thời tuyên truyền tới cán bộ,
đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận bằng
nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan,

6

đơn vị thông qua các hội nghị thông tin thời sự, sinh hoạt chuyên đề, Bản tin nội
bộ quận; Cổng thông tin điện tử quận,…
- Chủ động nắm bắt, dự báo tình hình các vấn đề nhạy cảm, phức tạp được
dư luận quan tâm nhất là các vấn đề về Biển Đông, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân
quyền,…tạo điều kiện thuận lợi tốt cho công tác thông tin đối ngoại.
- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, định hướng công tác đấu
tranh phản bác những thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực cơ hội, thù địch
trên mạng xã hội đảm bảo tính tính chủ động trong thông tin, tuyên truyền đối
ngoại, giải quyết kịp thời những vấn đề kinh tế - xã hội mà dư luận đang bức xúc,
tạo thuận lợi cho công tác thông tin đối ngoại.
4. Uỷ ban nhân dân 14 phường
- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền và thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối
ngoại, đặc biệt hoạt động đối ngoại nhân dân, nâng cao nhận thức và thúc đẩy các
hoạt động hòa bình, hợp tác, đoàn kết, hữu nghị; gắn với việc tổ chức các hội nghị
báo cáo viên về công tác thông tin đối ngoại năm 2022.
- Chủ động nâng cao chất lượng thông tin trên Trang thông tin điện tử
phường. Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, ngăn chặn thông tin
xấu, phản bác các quan điểm sai trái về đường lối đối ngoại và các chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền các vấn đề về nhân quyền, chủ
quyền biển, đảo và biên giới, lãnh thổ quốc gia...
UBND quận đề nghị Ban Tuyên giáo Quận uỷ, UB MTTQ quận và các tổ
chức chính trị - xã hội quận; các phòng liên quan, UBND 14 phường thực hiện;
định kỳ báo cáo kết quả về UBND quận(qua Phòng Văn hoá và Thông tin) trước
ngày 20/12/2022./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành Phố;
- Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội;
- Đ/c Chủ tịch UBND quận;
- Ban Tuyên giáo Quận ủy;
- Đảng uỷ - UBND 14 phường;
- Lưu: VT, VHTT.
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