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Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2022 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 834/KH-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh 

Đăk Nông về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Nông năm 2022. 

Sở Lao động – TB&XH xây dựng Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại 

năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Tiếp tục nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến trong hành động của đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Sở về công tác đối 

ngoại trong tình hình mới; chủ động mở rộng và nâng cao hiệu quả các họat 

động thông tin đối ngoại nhằm thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác về các 

lĩnh vực thuộc ngành Lao động – TB&XH, trên cơ sở các chủ trương, Nghị 

quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.  

Hạn chế tác động tiêu cực của những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc 

của các thế lực thù địch đối với công cuộc đổi mới của đất nước và của tỉnh, đặc 

biệt về các vấn đề biển đảo, biên giới, lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, 

góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội. 

2. Yêu cầu 

Toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở tham gia tích cực 

vào hoạt động thông tin đối ngoại, thực hiện tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp 

thời các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về 

công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại, nâng cao chất lượng, nội dung, đổi mới 

và đa dạng hóa các phương thức truyền thông đối ngoại.  

Công tác thông tin đối ngoại phải được triển khai chủ động, toàn diện, 

thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp chặt chẽ giữa thông tin đối nọi 

và thông tin đối ngoại nhằm mở rộng hợp tác quốc tế vì sự ổn định và phát triển 

của ngành.  

II. NỘI DUNG 

1. Triển khai văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều 

hành hoạt động thông tin đối ngoại 
- Tiếp tục triển khai Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 

10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  



- Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại của cơ quan, 

đơn vị trên cơ sở Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 và Kế 

hoạch thông tin đối ngoại năm 2022 do UBND tỉnh ban hành. 

2. Bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại 

Tại Văn phòng Sở bố trí 01 công chức phụ trách công tác biên tập Trang 

thông tin điện tử của Sở, kiêm nhiệm công tác theo dõi, tham mưu công tác 

thông tin đối ngoại của Sở, có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu ban hành văn 

bản chỉ đạo triển khai, báo cáo, đánh giá, theo dõi, đôn đốc và giám sát các hoạt 

động thông tin đối ngoại. 

3. Các hoạt động thông tin đối ngoại cụ thể 

- Cập nhật tin, bài về công tác đối ngoại, các hoạt động hợp tác quốc tế về 

lĩnh vực Lao động – TB&XH trong nước và quốc tế.  

- Các phòng chuyên môn đơn vị trực thuộc có trách nhiệm cung cấp tin, bài 

đăng lên trang thông tin điện tử, khuyến khích các tin, bài có hình ảnh đẹp, 

video, âm thanh… 

- Thực hiện tốt Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, đảm 

bảo đúng quy định, chính xác và kịp thời. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ nội dung kế hoạch này, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tổ 

chức thực hiện có hiệu quả các nội dung đề ra, chỉ động lồng ghép các hoạt động 

thông tin đối ngoại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng, 

đơn vị.  

Giao Văn phòng Sở, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thường xuyên 

theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trong tổ chức thực hiện, đồng thời báo 

cáo định kỳ đúng quy định./.  

  

 Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (theo dõi); 

- PCM, ĐVTT (thực hiện);  

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Công Tự 
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