
UBND TINH TUYEN QUANG CQNG HOA XA HO! CIIU NGHIA VIT NAM 
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VA DU LICH 

S6: IKH-VHTTDL Tuyên Quang, ngày tháng 9 nám 2020 

KE HOACH 
Cong tác thông tin di ngoti nãm 2021 

Can cü van bàn s 564/TTBCXB-STTTT cüa Sâ Thông tin và Truyn 
thông v vic xây dirng k hoach cong tác thông tin dM ngoi näm 2021, S VAn 
hóa, Th thao và Du ljch xây dirng k hoach cong tác thông tin d& ngoi nAm 
2021, nhu sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 
TAng cu?ng cong tác thông tin d& ngoi thông qua thüc dy hcrp tác vOi 

các t chüc ninic ngoài, t chüc phi chInh phü v linh vrc vAn hóa, th thao và du 
ljch; giâi thiu các chi.wng trInh, dir an..., gop phn tuyên truyn, quäng bá hInh 
ãnh tinh Tuyên Quang vri ban  be quc t. 

Cong tác thông tin dôi ngoi cUa Sâ phãi k& hcip chat ch v9i thông tin di 
ni, hoat dng di ngoi cüa tinh; thông tin dam báo nhanh nhy, chInh xác, kjp 
thai nht là tnrc các vn d phüc tap, nhy cam, các tInh hung dt xut. 

II. NQI DUNG TH!YC HIN 
1. Tiêp tiic quán trit triên khai các vAn ban cüa Trung uclng, ci:ia tinh v 

cong tác thông tin di ngoi. Xây drng k hoach tuyên truyn v chü truong, 
di.r?ing li cüa Dàng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà nuóc và các quy djnh cüa tinh 
trong cong tác dôi ngoi; quan h di ngoi cüa tinh; thông tin v tInh hInh quc 
t dn nhân dan trong tinh. 

2. T chrc t& các hoat dng vAn hoá, th thao và du ljch phiic vii nhim vii 
chinh trj; chào mrng k' nim các ngày 1 lan cUa dt nuOc. T6 ch'rc L don nhn 
Bitng ghi danh cüa UNESCO Di san vAn hóa phi vt th "Thrc hành Then cUa nginM 
Tày, Nüng, Thai a Vit Nam"; T chirc lé hOi  ThAnh Tuyên gn vâi các sir kin cp 
quc gia, cp tinh... Thirc hin tt cong tác phic vii các doàn dai  biu quc t dn 
dr, tham gia các s1r kin vAn boa, th thao và du ljch. 

3. Tip tVc  trin khai thirc hin Dir an bào quãn, tu b, phiic hi và pháp huy 
giá tn. Khu di tIch ljch si:r quc gia dtc bit Tan Trào g.n vài phát trin du ljch dn 
nAm 2025, trong do t.p trung xây drng các cong trinh: Khu tithng nim các vj tin b& 
cách mng; Bão tang Tan Trào và PhOng chiu phim; Quãng truang Tan Trào; Khu 
don tip tai  khu di tIch Quc gia dc bit TAn Trào. 

4. Day manh  tuyên truyn, gi&i thiu, hInh ánh min d.t, con ngithi, truyn 
thng ljch sü, vAn hóa, tim nang, th manh,  nhrng thành tru v mi mt cüa 
Tuyên Quang; quàng bá, giói thiu ye các di san vAn hóa vt th, phi vt th; di 
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tIch ljch sir, danh lam thing cânh cüa tinh; các hoat dng van hóa, th thao và du 
ljch trên các phixcmg tin thông tin di chting, các trang mng xâ hi, trang thông 
tin din t1 cüa các cor quan, dorm vj thm thu hut sir quan tam cüa dông dão nhân 
dan, du khách trong niiôc, qu& t và ngirài Vit Nam a nithc ngoài. 

Thirc hin t& cong tác don tiép, hixóng dn các doan khách quc t thàm 
quan các khu, dim di tIch, các dim du ljch, danh lam thing các trên dla  bàn tinh 
Tuyên Quang. 

5. Tuyên truyn v chii quyn biên dâo, bién gi&i; thông tin, tuyên truyn 
d cong chi1rc, viên chüc trong toàn ngành và nhân dan hiu rO nghia, tm quan 
tr9ng cña vn d biên gi&i, chü truorng ciia Dáng và Nhà nithc. Tip tVc  di mOi 
ni dung, phucing thi'rc thông tin tuyên trnyn, irng ding cong ngh thông tin; 
khai thác phucmg tin internet, ming xâ hti... nhm nâng cao hiu qua cong tác 
thông tin di ngoi. M& rng giao luu, biu din giia Doàn Ngh thut dan tc 
tinh vâi các dja phtxo'ng, khu vrc va quc t. 

6. San xut tài 1iu, .n phm giâi thiu tim näng phát trin du ljch, các giá 
trj di san van boa tiêu biu trên dja bàn tinh, xây dirng các chuorng trInh, các 1 
hi van hóa ngh thut dc s.c tham gia biu din tai  các sir kin van hóa lan. 
Tip tiic dy mnh hçp tác phát trin san phm du ljch vOi các tinh, thành ph 
trong nuâc; t chirc khão sat kt ni tour, tuyn du ljch. Lien kt xOc tin du tr 
và hlnh ánh tuor, tuyn du ljch giüa tinh Tuyên Quang-Thành ph Anseong, tinh 
Gyeonggi Han Quôc; tinh Tuyên Quang-Xiêng Khoáng, Lao và ngu9c lai. 

III. TO CHI1C THIXC HI1N 
1. Can cir k hoich nay và các van bàn chi dao  cüa tinh, các phOng chuyên 

mon nghip vv; các dorn vi sir nghip trjrc thuc Sà chü dng 1ng ghép các hot 
dng thông tim di ngoi trong qua trInh thirc hin nhim vi chuyêm mom cüa 
phOng chuyên mon nghip vii, cci quan, dan vj. 

2. Giao Van phOng Si có trách thim theo dOi, don dc, dánh giá và hu&ng 
dn các phông chuyên mon nghip vi Sà; các dan vj sir nghip tr1rc thuc S trong 
vic t chirc thuc hin. 

Djnh k' 6 tháng, 1 nãm các phOng chuyên mon nghip vii; các dan vj sir 
nghip thuc Sâ báo cáo tInh hInh thrc hin cong tác thông tin di ngoi v S 
Van hóa, The thao và Du ljch (qua Van phOng Sa) dé tong hçip báo cáo Uy ban 
nhân dan tinh theo ding quy djnh./. 

Nri nI,mn: GIAM oOc 
- S& Thông tin và Truyn thông; 
- Lãnh dao Sà; 
- Các phông chuyén mon Sr; 
- Céc &m vj sir nghip thuc Sr; 
-LtruVP;VT

Au Thi Mai 


	Page 1
	Page 2

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-09-04T15:57:27+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<vanhoattdl@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-09-04T15:57:32+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<vanhoattdl@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-09-04T15:57:38+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<vanhoattdl@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




