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ỦY BAN NHÂN DÂN ' CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM 
THẢNH PHÓ HỐ CHỈ MINH Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc 

Số: ỈA62/QĐ-u BND Thành phố Hồ Chỉ Minh, ngày o^-tháng 5 năm 2014 

r QUYẾT ĐỊNH ^ 
Ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2014 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 
tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; 

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Báo chí; 

Căn cứ Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 
của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối 
ngoại; 

Căn cứ Quyết đinh số 21/2012/QĐ-ƯBND ngày 26 tháng 5 năm 2012 của 
ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động 
quản lý thông tin đối ngoại tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 
399/STTTT-BC ngày 01 tháng 4 năm 2014, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết đinh này Ke hoạch hoạt động thông tin 
đối ngoại năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 



Điều 3ế Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phổ, Giám đốc Sở 
Thông tin và Truyền thông, Thủ ừưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch 
Úy ban nhân dân các quận - huyện, các cơ quan báo chí, các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địiih này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 ; 
- Ban Đối ngoại Trung ương Đảng; 
- Bộ Ngoại giao; 
- Cục Thông tin Đổi ngoại -
Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Thường trực Thành ủy; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 
- Các cơ quan Báo, Đài TP; 
- VPUB: Các PVP; 
- Các Phòng CV; TTCB; 
- Lưu:VT, (ĐN-Tr) II.4Ó0 
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Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự đo - Hạnh phác 

KẾ HOẠCH 
Thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 
(Ban hành kềm theo Quyết định sổ <3.4*38/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 5 năm 2014 của úy ban nhân dân Thành pho) 

Thực hiện Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 
của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông 
tin đối ngoại, Công văn hướng dẫn số 158/TTĐN ngày 31 tháng 5 năm 2013 của 
Cục Thông tin đối ngoại Bộ Thông tin và Truyền thông về xây dựng kế hoạch 
công tác thông tin đối ngoại năm 2014 của Thành phố; ủy ban nhân dân Thành 
phố xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn Thành phố năm 
2014 như sau: 

Iẳ MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 
1. Mục đích: 
a) Nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước về thông tin 

đối ngoại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi 
chương trình hành động của Chính phủ nhằipỆ thực hiện chiến lược thông tin đối 
ngoại. 

b) Nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân 
Thành phố về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình 
mới, qua đó chủ động đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm 
vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn với hoạt động thông tin đối ngoại. 

2. Yêu cầu: 
a) Các hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố phải bám sát các chủ 

trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước. 
b) Triển khai một cách chủ động, có sự phân công và phối hợp chặt chẽ 

giữa các cấp sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan, đảm bảo việc nghiêm tác 
chấp hành chế độ bảo mật tầông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động 
thông tin đối ngoại theo các quy định pháp luật hiện hành; Gắn chặt giữa 
thông tin trong nước (đối nội) và thông tin ra nước ngoài (đối ngoại) nhăm làm 
cho bạn bè, nhân dân thế giới và nước ngoài hiểu về Việt Nam và Thành phố 
Hồ Chí Minh một cách tích cực. 

II. Nộĩ DUNG 
Năm 2014, hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố tập trung vào 

những nội dung chủ yếu như sau: 

3 



1. Thông tin về việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và 
chính sảch, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của Thành phố đến với tổ 
chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài. Thông tin, chính xác, 
kịp thời và phù hợp về tình hình thế giới đến đồng bào, nhân dân Thành phố. 

2. Thông tin, tuyên truyền những thành tựu của đất nước và của Thành 
phố, những tiềm năng, lợi thế của Thành phố nhằm thực hiện mục tiêu phát trien 
kinh tế ổn định, hội nhập kinh tế quốc tế. 

3. Giới thiệu, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam; truyền 
thống lịch sử, các giá trị văn hóa, tiềm năng hợp tác và phát triển của Thành phố 
ra nước ngoài. 

4. Phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, chống phá sự nghiệp xây 
dựng và bảo yệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam, trái với những chính sách, tiềm 
năng và giá trị văn hóa truyền thống của Thành phố. 

5. Đẩy manh tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo; về công tác phân 
giới, cắm mốc. 

III. PHÂN CÔNG 
lế Sử Thông tin và Truyền thông: 
a) Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố xây đựng kế hoạch công tác thông tin 

đối ngoại hàng năm, theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch để kịp thời báo 
cáo ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo. 

b) TỔ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại cho cán bộ 
lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại; 

c) Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo; công tác phân giới, 
ranh mốc; 

d) 'Thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về báo chí, đồng thời hợp tác 
chặt chẽ với các cơ quan thông tấn trong nước cũng như quốc tế; tạo điều kiện 
thuận lợi để phóng viên nước ngoài đến thăm, viết bài, đưa tin về những thành tựu 
kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố dưới sự lãnh đạo của Thành ủy và quản lý 
của ủy ban nhân dân Thành phố; 

đ) Chỉ đạo các cơ quan báo, đài, nhà xuất bản, nhà sách phát hành tuyên 
truyên giới thiệu vê những hình ảnh, văn hóa, cuộc sông năng động vươn lên của 
người dân Thành phố. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 
a) Tổ chức và tbam gia các sự kiện du lịch, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ 

văn hoá, du lịch của Thành phố ra nước ngoài; 
b) Quảng bá hình ảnh, tiềm năng của Thành phố thông qua các lễ hội văn 

hóa đặc sắc ở Thành phố và các hoạt động trao đổi đoàn song phương và đa 
phương; 

c) Tham gia các hội chợ, triển lãm và hội thảo quốc tế nhằm giới thiệu, 
quảng bá về Thành phố; 
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d) Xây dựng các ấn phẩm, tư liệu quảng bá văn hóa, thương hiệu của 
Thành phố bằng các thứ tiếng với các hình thức bản mềm các bài báo và cuốn 
sách; ảnh tư liệu, ảnh quảng bá; phim tài liệu, video clip. 

đ) Tuyên truyền cổ động trực quan giới thiệu về Thành phố và con người 
Thành phố. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư 
(ITPC): * * 

a) Tổ chức và tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư thương mại trong nước 
và nước ngoài, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ các ngành kinh tế của Thành phố ra 
thị trường nước ngoài; 

b) Quảng bá hình ảnh, tiềm năng kinh tế của Thành phố thông qua các hội 
chợ, hội thảo, hội nghị trong nước, quốc tế và các hoạt động trao đổi đoàn song 
phương và đa phương; . 

c) Xây dựng các ấn phẩm quảng bá thương hiệu của Thành phố bằng các 
thứ tiếng với các hình tliức bản mềm các bài báo và cuốn sách; ảnh tư liệu, ảnh 
quảng bá; phim tài liệu, viđeo clip., 

4. Sử Ngoại vụ, ủy ban vể "người Việt Nam ở nước ngoài, Liên hiệp các 
tổ chức hữu ragỉiị Thành phố: 

a) Tham gia quảng bá hình ảnh, tiềm năng của Thành phố thông qua các lễ 
hội văn hóa đặc sắc, triển lãm, hội thảo, hội nghị quốc tế ở Thành phố và các hoạt 
động trao đổi đoàn song phương và đa phương; 

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường hợp tác với các 
cơ quan thông tấn, báo chí có uy tín trong nước và quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi 
để phóng viên nước ngoài đến thăm và làm phim, viết bài, đưa tin về Thành phố; 
thúc đẩy hoạt động ngoại giao nhân dân; hỗ ừợ kiều bào trong các hoạt động 
quảng bá hình ảnh đất nước. 

5. Sở Nội vụ: 
Tham mưu ủy ban nhân dân Thành phố khảo sát cụ thể về bộ máy và đề 

xuất ủy ban nhân dân Thành phố phương án bố trí nhân sự ở các đơn vị giúp hoạt 
động thông tin đối ngoại của Thành phố đạt hiệu quả cao hơn. 

6. 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-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2012 của ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành Quy chế tổ chức và pầối hợp hoạt động quản lý thông tin đối ngoại tại 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
lệ Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại 

năm 2014 báo về ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Thông tin và Truyền 
thông). 
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2. Hàng năm và năm 2014 lập dự trù kinh phí cho hoạt động thông tin đối 
ngoại ừong kinh phí chung của đan vị để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng/lần hoặc đột xuất theo yêu cầu 
và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng họp nhằm giúp ủy ban nhân dân 
Thành phố sơ kết, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn. 

Trên đây là Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, 
các đơn vị báo cáo về ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Thông tin và 
Truyền thông tổng hợp trình ủy ban nhân dân Thảnh phố) tiểp tục chỉ đạo./. 

Lê Hoàĩig Quâa 
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