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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày o€ tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại
của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế;
Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về
thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020;
Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của
Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;
Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19 tháng 10 năm 2016 của
Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại
của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Thực hiện Công văn số 3616/BTTTT-TTĐN ngày 06 tháng 10 năm 2017
của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác
thông tin đối ngoại năm 2018;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn
số 272/STTTT-BC ngày 06 tháng 02 năm 2018 về việc ban hành Kế hoạch
thông tin đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, ý kiến của Sở
Ngoại vụ tại Công văn số 1251/SNV-VHTT ngày 19 tháng 3 năm 2018,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thông tin đối ngoại
của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018ế
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở,
Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch ủy ban
nhân dân quận, huyện, các cơ quan báo chí, các tổ chức, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ể

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (báo cáo)-,
- Ban Đối ngoại Trung ương Đảng;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Ngoại giao;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ban Chỉ đạo Công tác TTĐNTƯ;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng và các Ban Đảng thuộc TU;
-Văn phòng Đoàn ĐBQH TP;
- Văn phòng HĐND.TP;
- Tòa án nhân dân TP;
- Viện Kiểm sát nhân dân TP;
- ủy ban MTTQVN thành phố;
- Các đoàn thể thành phố;
- Ban Chi đạo Công tac TTĐNTP;
- Các cơ quan báo đài TP (Kèm cv 3616);
- VPUB: Các PVP;
^
- Các Phòng CV; TTCB;
- Lưu:VT, (TH/Y) An. £5"
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KT. CHỦ TỊCH
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc '

KẾ HOẠCH
Thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ ASGV/QĐ-UBND
ngày 0$ tháng 4 năm 2018 của úy ban nhân dân thành phổ)

Triển khai Kết luận số 16-KL/TW ngày 14 tháng 02 năm 2012 của Bộ
Chính trị về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020;
Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về
việc triến khai thực hiện Chiến lược phát triến thông tin đối ngoại giai đoạn
2011 - 2020; Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin
đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020; Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9
năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Thông tư số
22/2016/TT-BTTTT ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền
thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương, Công văn số 3616/BTTTT-TTĐN ngày 06 tháng 10
năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn xây dựng kế hoạch
công tác thông tin đối ngoại năm 2018;
ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch hoạt động
thông tin đối ngoại năm 2018 trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Muc đích
Làm cơ sở tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố trong
năm 2018;
Thông tin về những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật
của Nhà nước vê thông tin đôi ngoại; quảng bá hình ảnh, con người, lịch sử và
các giá trị văn hóa của thành phố; những chính sách, tiềm năng, thế mạnh, kêu
gọi đầu tư nước ngoài; thông tin tình hình thế giới đến với người dân thành phố;
Đảm bảo sự lãnh đạo, giám sát, sự chỉ đạo điều hành thống nhất của ủy ban
nhân dân thành phố, sự hỗ trợ và phối họp của các Bộ, ngành Trung ương nhằm
góp phần thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về thông tin
đối ngoại;
Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại, thúc đẩy giao lưu,
họp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới trên tất cả mọi mặt nhằm
phát huy thế mạnh vốn có của Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế lớn
mạnh của cả nước, phục vụ tốt cho quá trình hội nhập quốc tế;

Là căn cứ để các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
xây dựng các biện pháp tố chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động thông tin
đối ngoại theo đúng tinh thần, chủ trương và hướng dẫn của Bộ Thông tin và
Truyền thông.
2. Yêu cầu
Phát huy sức mạnh tổng họp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân
trong hoạt động thông tin đối ngoại, phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố; thực hiện tốt công tác
phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm hiệu quả công tác quản lý
Nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại.
Tố chức các hoạt động thông tin đối ngoại 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.
Nâng cao chất lượng tổng hợp tình hình, thông tin tuyên truyền đối ngoại
đế đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mớiễ
Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về các hoạt động thông tin đối
ngoại; tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại theo đúng đường lối
của Đảng và Nhà nước. Ket hợp chặt chẽ giữa thông tin đối ngoại và thông tin
đối nội, giữa thông tin đối ngoại và các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa
đối ngoại; giữa ngoại giao Nhà nước với đối ngoại của Đảng, đối ngoại nhân
dân nhằm mở rộng hợp tác quốc tế trên tinh thần cùng có lợi, bảo đảm lợi ích
quốc gia.
Chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước
trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành.
Mở rộng, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại,
góp phân quảng bá hình ảnh đât nước, con người, lịch sử, văn hóa, thành tựu,
tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí
Minh nói riêng.
II. NHIỆM
VỤ• TRỌNG
TÂM NĂM 2018
•
•
1. Tuyên truyền các chủ trương chính sách về hội nhập quốc tế của Đảng,
Chính phủ và Thành phô, đặc biệt là các Nghị quyêt của Thành ủy và kế hoạch
triển khai của ủy ban nhân dân thành phố về hội nhập quốc tế và hội nhập
kinh tế quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Tập huấn nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại
cho cán bộ câp phòng trở lên và các đôi tượng tham gia hoạt động thông tin
đôi ngoại.
3. Tiếp tục chủ động tổ chức theo dõi và tổng họp dư luận báo chí trong và
ngoài nước vê tình hình thành phô; xây dựng tài liệu lập luận, cung cấp thông tin
cho các cơ quan báo chí trên địa bàn đâu tranh phản bác các thông tin sai lệch
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ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của thành phố, và có trách nhiệm thông báo tới
Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan đế phục vụ công tác
quản lý.
4. Căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, xây dựng đề án,
dự án, kế hoạch truyền thông quảng bá hình ảnh của địa phương.
5. Thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật, tập trung
các nội dung sau:
- Tuyên truyền về Cộng đồng ASEAN với các mốc kỷ niệm lớn: 25 năm
Việt Nam gia nhập ASEAN và năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN vào năm
2020, trong đó tiếp tục nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về
Cộng đồng ASEAN và sự tham gia của Việt Nam, các thách thức, cơ hội, lợi ích
mà Cộng đồng ASEAN mang lại;
- Chú trọng tuyên truyền về kết quả triển khai các ưu tiên của Cộng đồng
ASEAN bao gồm: triển khai Tầm nhìn ASEAN 2025 và các Kế hoạch cụ thể
trên cả ba trụ cột Cộng đồng, Chương trình Nghị sự kết nối ASEAN 2025 và
Kế hoạch Công tác Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) giai đoạn III;
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Cộng đồng kinh tế ASEAN
(AEC), Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC);
- Tuyên truyền về các Hiệp định thương mại tự do: Hiệp định thương mại
tự do Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam và Liên minh Châu Âu (FTA Việt Nam EU), Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định thương mại tự do
giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu;
- Thông tin, tuyên truyền về sự tham gia chủ động và tích cực của Việt Nam
tại Liên hợp quốc với vai trò là thành viên của các tố chức Liên họp quốc như
Hội đồng Kinh tế và Xã hội nhiệm kỳ 2016-2018, Hội đồng chấp hành Tổ chức
Giáo dục, Khoa học và Văn hóa nhiệm kỳ 2015 - 2019; về việc Việt Nam tích cực
tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, qua đó nâng cao
hình ảnh, phát huy vị thế của Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm
của cộng đồng quốc tế;
6. Tiếp tục chú trọng tuyên truyền về biển, đảo, cắm mốc biên giới, tình
hình chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông; làm tốt công tác bảo vệ biên giới,
lãnh thố, an ninh quốc phòng và phát triến kinh tế biên giới với các nước láng
giềng, đặc biệt là chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối
ngoại với Lào và Campuchia theo các văn bản chỉ đạo về tăng cường thông tin
đối ngoại với Lào và Campuchia trong tình hình mới; tăng cường giao lưu hợp
tác với các nước bạn trên tất cả lĩnh vực; củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết
truyền thống giữa Việt Nam với Lào và Campuchia;
7. Tạo điều kiện cho các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng
viên nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố; khuyến khích họ giới thiệu,
quảng bá hình ảnh của Thành phố Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin
đại chúng ở nước ngoài;
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8. Tuyên truyền mạnh về các sự kiện văn hóa thế giới, hoạt động mang tính
quốc tế và kết quả hội nhập nổi bật, các thành tựu đạt được trên tất cả lĩnh vực
9. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông
tin và truyền thông mới; khai thác phương tiện internet, nội dung số, mạng xã
hội, tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài... nhằm tăng cường hiệu quả
công tác thông tin đối ngoại;
10. Tham gia thực hiện các chương trình, hoạt động thông tin đối ngoại do
các Bộ, ban, ngành chủ trì có liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh;
11. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố
cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn Thành phố theo quy định.
Chủ động, tích cực trong công tác đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái,
tiêu cực ảnh hưởng đến hình ảnh, con người Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng
và hình ảnh Việt Nam nói chung.
III. TỔ CHỨC THựC HIỆN
•

•

1. Sỏ" Thông tin và Truyền thông
Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, giúp
Úy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin
đối ngoại;
Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và
ngoại ngữ cho cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại;
Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng chỉ đạo báo chí đưa tin
chính xác, kịp thời và phù họp trước những vấn đề mới, nhạy cảm như vấn đề
tôn giáo, nhân quyền, biển đảo...; thường xuyên tổ chức hội nghị báo cáo viên
về những vấn đề thời sự quốc tế cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin
đối ngoại của thành phố;
Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Trung tâm Thông tin
triến lãm thành phố triến khai công tác thông tin đối ngoại qua các hoạt động
văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, quảng bá hình ảnh thành phố với thế giới,
thu hút phát triến du lịch và hợp tác đầu tư nước ngoài;
Cùng với các sở, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện việc
thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động
thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố theo quy định;
Định kỳ tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các sở,
ngành có liên quan, tổng hợp dự thảo báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố về
hoạt động thông tin đối ngoại gửi Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 30
tháng 11 hàng năm theo quy định;
Đe xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác
thông tin đối ngoại theo thẩm quyền;
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Phối họp vói Sở Ngoại vụ thành phố tạo điều kiện cho các cơ quan thông
tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành
phố; khuyến khích phóng viên nước ngoài thực hiện các sản phẩm truyền thông
giới thiệu, quảng bá hình ảnh của thành phố trên các phương tiện thông tin đại
chúng ở các nước trên thế giới.
2. Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Thông tin triển lãm
Tham mưu và tổ chức các sự kiện về văn hóa, thể thao nhằm giới thiệu,
quảng bá các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam và Thành phố Hồ Chí
Minh. Tăng cường đẩy mạnh giao lưu, quảng bá hình ảnh của Thành phố Hồ
Chí Minh thông qua các lễ hội văn hóa đặc sắc, hoạt động nghệ thuật, thể thao,
các hoạt động tuyên truyền, cổ động, triển lãm.
Tiếp tục kiện toàn công tác xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng hệ thống
dữ liệu quảng bá hình ảnh của thành phố; thực hiện các quy định của pháp luật
về bảo vệ bí mật nhà nước đối với quy trình lưu trữ hệ thống dữ liệu.
3. Sở Du lịch
Tham mưu và tổ chức các sự kiện về hội chợ, triển lãm và hội thảo quốc tế
về du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, quảng bá và tuyên truyền về
tiềm năng, các sản phấm du lịch của thành phố.
Phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm thông tin triển lãm
tiếp tục kiện toàn công tác xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng hệ thống dữ liệu
quảng bá hình ảnh của thành phố; thực hiện các quy định của pháp luật về
bảo vệ bí mật nhà nước đối với hình ảnh của đất nước và của thành phố.
4. Sỏ" Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư
thành phố (ITPC)
'
Căn cứ vào tình hình kinh tế thành phố trong từng giai đoạn nhất định, Sở
Ke hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố sẽ
tham mưu kế hoạch và tổ chức các sự kiện về xúc tiến đầu tư và thương mại,
giới thiệu sản phẩm, dịch vụ các ngành kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh ra
thị trường nước ngoài;
Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quảng bá hình ảnh, tiềm năng kinh tế
của Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các hội chợ, hội thảo, hội nghị trong
nước, quốc tế và các hoạt động trao đối đoàn song phương và đa phươngẽ
5. Sở Ngoại vụ, ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Liên hiệp các
tố chức hữu nghị thành phố
5ẵl. Sỏ' Ngoại vụ
Tham mưu và tố chức hoạt động thông tin đối ngoại trong các sự kiện đối
ngoại của trung ương tổ chức tại thành phố và các hoạt động đối ngoại của
Thành phố Hồ Chí Minh được to chức trong nước và quốc tế.
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Tạo điều kiện cho các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên
nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố; thực hiện cơ chế họp tác với các
cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài thực hiện các
sản phẩm truyền thông giới thiệu, quảng bá hình ảnh của thành phố trên các
phương tiện thông tin đại chúng ở nước ngoài.
Chủ trì hướng dẫn các sở, ngành có liên quan tăng cường hợp tác với các
cơ quan thông tấn, báo chí có uy tín trong khu vực và thế giới; tạo điều kiện
thuận lợi để phóng viên nước ngoài đến thăm và làm phim, viết bài, đưa tin
về Thành phố Hồ Chí Minh; thúc đẩy hoạt động ngoại giao nhân dân; hỗ trợ
kiều bào trong các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước.
Phối họp với các cơ quan liên quan quản lý hướng dẫn phóng viên nước
ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố; quản lý các văn phòng thường trú
báo chí nước ngoài; cung cấp thông tin liên quan đến thành phố cho phóng viên
nước ngoài.
5.2. ủy ban về ngưòi Việt Nam ỏ' nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức
hữu nghị thành phố
Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về đối ngoại nhân dân trên
các kênh thông tin đại chúng; tố chức các hoạt động giao lưu văn hóa hòa bình
hữu nghị với bạn bè các nước.
6. Sở Tư pháp
Tham mưu và tổ chức thực hiện phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức
về quyền con người, tuyên truyền về thành tựu bảo đảm quyền con người của
Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
Phối hợp với Ban Chỉ đạo về nhân quyền của thành phố cung cấp thông tin,
tư liệu, lập luận để báo chí đấu tranh phản bác các thông tin, nhận định sai lệch
về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, cũng như Thành phố Hồ Chí Minh.
7ẻ Sở Nội vụ
Chủ trì tham mưu và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức
hoạt động thông tin đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ làm công tác
thông tin đối ngoại.
8. Sỏ' Tài chính
Bố trí ngân sách, bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện hoạt động
thông tin đối ngoại theo kế hoạch được giao.
9. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và ủy ban nhân dân các quận, huyện
Thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền được quy định tại Quyết định số
21/2012/QĐ-ƯBND ngày 26 tháng 5 năm 2012 của ủy ban nhân dân thành phố
về ban hành Quy chế tổ chức và phối họp hoạt động quản lý thông tin đối ngoại
tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại và mở phiên bản tiếng Anh trên
các bản tin, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, các quận, huyện.
6

10. Các CO' quan báo, đài của thành phố
Tuyên truyền những nội dung trọng tâm của công tác thông tin đối ngoại
năm 2018 theo Công văn số 3616/BTTTT-TTĐN ngày 06 tháng 10 năm 2017
của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tổ chức các tuyến tin, bài, nâng cao chất lượng và thời lượng phát sóng,
đăng tải các tin bài về hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố; tăng cường
thông tin về thành phố ra nước ngoài bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng
Trung Quốc. Ưu tiên dành chuyên trang, chuyên mục trên báo in, báo điện tử,
chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ thông tin đối ngoại theo chủ trương
của Đảng, Nhà nước nói chung và thành phố nói riêng.
Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên có bản lĩnh chính trị
vững vàng, chuyên môn cao và trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu thông tin
đối ngoại.
Căn cứ Ke hoạch này, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch hành động
cụ thế của đơn vị mình, kèm dự toán kinh phí thực hiện năm 2018 gửi Sở
Tài chính đế tống họp, tham mưu trình úy ban nhân dân thành phố phê duyệt và
chủ động tố chức thực hiện.
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trước ngày 15 tháng 11 năm 2018
hoặc đột xuất gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng họp trình ủy ban
nhân dân thành phố theo quy định./.

TMẾ ỦY BAN NHÂN DÂN
KTẳ CHỦ TỊCH
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