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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2021
của Sở Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh
Quảng Trị về công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Quảng Trị, Sở Khoa học và
Công nghệ xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác Thông tin đối ngoại năm 2021
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và của tỉnh về hoạt động
thông tin đối ngoại; đồng thời quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, lịch sử, văn
hóa địa phương, kinh tế - xã hội, tiềm năng phát triển của tỉnh Quảng Trị; Tăng
cường thông tin về những thành tựu, hoạt động nổi bật của Ngành Khoa học và
Công nghệ trong những năm qua.
2. Yêu cầu
Việc tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2021 bám sát các
văn bản của Trung ương và địa phương, các quy định hiện hành và nhiệm vụ chính
trị của cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, đề ra các nội dung cụ thể để tổ chức thực
hiện có hiệu quả.
Bảo đảm việc chấp hành nghiêm 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.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu đổi mới của đất nước, của
tỉnh, của ngành đến với toàn bộ cán bộ, công nhân viên chức toàn Ngành, trong đó
tập trung: Tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày
10/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội nhập Quốc tế; Nghị quyết số 06NQ/TW ngày 05/11/2016 của Trung ương về Hội nhập Quốc tế; Chỉ thị số 251

CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa
phương đến năm 2030; Kết luận 33-KL/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về
việc tiếp tục thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban
hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa
XI ban hành Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại; Quyết định số
262/QĐ-TU ngày 06/6/2018 của Tỉnh ủy Quảng Trị về việc ban hành Quy định
quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Quảng Trị và các kế hoạch,
chương trình, đề án liên quan đến công tác thông tin đối ngoại của Trung ương, của
tỉnh.
2. Chỉ đạo, định hướng thông tin đối ngoại cho toàn thể CBCC,VC và người
lao động. Lồng ghép tổ chức các hoạt động truyền thông, sinh hoạt chuyên đề, tọa
đàm, tập huấn cho CBCC,VC và người lao động nâng cáo nhận thức về tình hình
thế giới và các vấn đề toàn cầu, về ccác hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân
quyền, dân tộc, tôn giáo chống phá chế độ và âm mưu “diễn biến hòa bình” của các
thế lực thù địch.
3. Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của Quảng Trị, đặc
biệt là lĩnh vực KH&CN qua các hoạt động tham gia Techfest, Techdemo vùng và
quốc gia năm 2021; Hoạt động hợp tác quốc tế, hội nghị giao lưu, đón tiếp và làm
việc với các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Sở.
4. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh đặc biệt là
lĩnh vực KH&CN trên các phương tiện thông tin truyền thông của Ngành: Cổng
Thông tin điện tử KH&CN Quảng Trị (www.dostquangtri.gov.vn), Đặc san Khoa
học và Công nghệ, Chuyên mục Khoa học và Công nghệ trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và trên Báo Quảng Trị.
5. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá, công bố kết quả đạt được trong công
tác xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận,… của các sản
phẩm đặc sản địa phương đã được cấp văn bằng bảo hộ trên các phương tiện truyền
thông.
6. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong công tác nghiên cứu, đề xuất
sử dụng các công nghệ mới (WebGis) để xây dựng và quảng bá hình ảnh của tỉnh.
7. Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối
ngoại do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức; cử cán bộ phát ngôn và cung cấp
thông tin cho báo chí theo đúng quy định.
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8. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về KH&CN với các nước như Lào, Nhật bản,
Thái Lan trong các lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường và chất lượng,
công nghệ thông tin, chuyển giao công nghệ, xây dựng và nâng cao hiệu quả các
điểm thông tin khoa học và công nghệ… qua đó kết hợp thông tin quảng bá tiềm
năng, lợi thế hợp tác và phát triển của tỉnh Quảng Trị.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2021
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Giao Văn phòng Sở, Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ, Trung tâm
Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được
giao tổ chức phối hợp triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao các nội dung nêu trên.
Các phòng, đơn vị được giao nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện thông tin
đối ngoại (báo cáo 6 tháng 15/6, báo cáo hàng năm 15/12, báo cáo đột xuất) bằng
văn bản kết quả thực hiện gửi về Văn phòng Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Trên đây là Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2021 của Sở Khoa học và
Công nghệ Quảng Trị./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- UBND tỉnh; (để b/c)
- Sở TT&TT; (để ph/h)
- Giám đốc, các Phó GĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị của Sở;
- Lưu: VT; TTNCƯD.

Nguyễn Hữu Thắng
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