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KẾ HOẠCH 

Hoạt động thông tin đối ngoại của cơ quan 

Thanh tra tỉnh năm 2019 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 18/4/2019 của UBND 

tỉnh về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh An Giang năm 2019, Thanh tra tỉnh 

xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động thông tin đối ngoại như sau: 

 I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả, nhận thức của công chức, người lao động 

cơ quan về công tác thông tin đối ngoại. 

- Triển khai, phổ biến kịp thời đến công chức, người lao động tại cơ 

quan các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh An Giang, các văn 

bản chỉ đạo có liên quan đến công tác hoạt động thông tin đối ngoại. 

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 709/KH-UBND 

ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh An 

Giang giai đoạn 2017-2020 và Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 18/4/2019 

của UBND tỉnh về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh An Giang năm 2019. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động thông tin đối ngoại phải bám sát chủ trương, đường lối 

của Đảng và Nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại, Chương trình, Kế 

hoạch của UBND tỉnh về công tác này. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho 

báo chí, bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động thông tin 

đối ngoại theo quy định hiện hành.   

 II- NỘI DUNG THỰC HIỆN 

- Phân công công chức phụ trách làm đầu mối chịu trách nhiệm triển 

khai hoạt động thông tin đối ngoại, tham dự đầy đủ các buổi tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại được tổ chức trong và ngoài tỉnh để 

nâng cao chất lượng của người làm công tác đối ngoại. 

- Triển khai thực hiện tốt các Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 

16/6/2017 của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy chế quản lý nhà nước về 

thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết định số 1835/QĐ-

UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy chế phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 
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trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Phối hợp cùng các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện 

có hiệu quả Kế hoạch 709/KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về 

hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020 và Kế 

hoạch số 190/KH-UBND ngày 18/4/2019 của tỉnh về hoạt động thông tin đối 

ngoại tỉnh An Giang năm 2019. 

- Phổ biến kịp thời các văn bản mới liên quan đến các hoạt động thông 

tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh An Giang. Tăng cường công tác thông tin, 

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

Nhà nước liên quan đến công tác đối ngoại trên Cổng thông tin điện tử Thanh 

tra tỉnh dưới hình thức tin, bài viết. 

- Cung cấp thông tin cho báo chí, các cơ quan khi có yêu cầu thuộc 

chức năng, nhiệm vụ của đơn vị quản lý, nhằm phản bác các quan điểm sai 

trái, thông tin sai sự thật. 

 IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 Giao Chánh Văn phòng phối hợp với Trưởng các Phòng nghiệp vụ tổ 

chức thực hiện nội dung Kế hoạch này, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện 

định kỳ 6 tháng (trước ngày 20/6), năm (trước ngày 20/11) cho Sở Thông tin 

và Truyền thông theo quy định. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng 

mắc phản ánh đến lãnh đạo Thanh tra tỉnh để xử lý. 

 Kế hoạch này được phổ biến đến công chức, người lao động tại cơ quan 

nắm, thực hiện ngay sau khi ban hành./. 

 

 
KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 
Nguyễn Thành Tâm 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Nơi nhận:                                 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Chánh Thanh tra tỉnh; 

- Các Phó Chánh Thanh tra tỉnh; 

- Chánh Văn phòng; 

- Trưởng các Phòng nghiệp vụ; 

- CC, NLĐ cơ quan  (email); 

- Lưu: VT, VP. 
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