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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội
nghị Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng hoạt
động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021
Ngày 22/12/2021, đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
chủ trì Hội nghị tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất
lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021”
theo Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của UBND tỉnh. Tham
dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh có đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối
ngoại tỉnh; đại diện các phòng, ban liên quan thuộc các Sở, ngành của tỉnh; tại
điểm cầu 18 huyện, thị xã, thành phố có đại diện lãnh đạo Thường trực Huyện,
Thị, Thành ủy; đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và các phòng,
ban, đơn vị liên quan các huyện, thị xã, thành phố.
Sau khi nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình triển khai
thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng
Nam giai đoạn 2017-2021” theo Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 10/02/2017
của UBND tỉnh trong 05 năm qua và các đề xuất, kiến nghị, giải pháp triển khai
thực hiện trong thời gian đến; báo cáo tham luận và đề xuất, kiến nghị của các
Sở, ngành, địa phương tham dự Hội nghị, đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:
1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh công
tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; về công tác dân tộc và tôn
giáo, biển đảo, biên giới, người Việt Nam ở nước ngoài; về đối ngoại Nhân dân
nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân
dân trong tỉnh.
2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, ngành,
địa phương khẩn trương soạn thảo, xây dựng Đề án phát triển hoạt động thông
tin đối ngoại giai đoạn 2022-2026, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án). Đề án cần
tập trung khai thác nội dung ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động thông
tin đối ngoại (như quản lý, vận hành mạng xã hội, các ứng dụng, website, tận
dụng tối đa các nền tảng mạng xã hội và các trang thông tin điện tử...); nghiên
cứu tham mưu sử dụng kinh phí hợp lý, từ nguồn sự nghiệp của tỉnh, nguồn hỗ
trợ từ Trung ương (nếu có); trình UBND tỉnh phê duyệt vào đầu quý II năm
2022; đồng thời thực hiện các thủ tục trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua
Nghị quyết tại kỳ họp giữa kỳ năm 2022.
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3. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách
nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tích cực tham gia góp ý về
nội dung thông tin đối ngoại phù hợp với chức năng của từng Sở, ngành, đơn
vị, địa phương.
4. UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, xây dựng chương
trình, Đề án hoạt động thông tin đối ngoại của từng địa phương giai đoạn
2022-2026, tầm nhìn đến năm 2030; trong đó, quan tâm đổi mới, ứng dụng
công nghệ, khai thác, phát huy thế mạnh văn hóa của vùng, miền trình Hội
đồng nhân dân cấp huyện thông qua, ban hành Nghị quyết để có cơ sở triển
khai, thực hiện. Hằng năm xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí triển khai
hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn đạt hiệu quả.
Trên đây là kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh tại Hội nghị Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất
lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021” theo
Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của UBND tỉnh. Đề nghị các cơ
quan, đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả./.
Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PT-TH Quảng Nam, Báo Quảng Nam;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX.
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