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KẾ HOẠCH  

Triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của              

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp 

trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại              

nhân dân tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng  

 

Thực hiện Kế hoạch số  2511/KH-UBND ngày 09/10/2020 của UBND Tỉnh 

về triển khai Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp trao đổi thông tin giữa 

các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân (sau đây viết tắt là Kế 

hoạch số  2511/KH-UBND ngày 09/10/2020). Sở Tài nguyên và Môi trường ban 

hành Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của công chức, viên chức 

về công tác tuyên truyền và phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên 

quan trong công tác đối ngoại nhân dân nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công 

tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, 

hữu nghị, hợp tác và phát triển. 

2. Yêu cầu 

 Các hoạt động tuyên truyên và phối hợp về công tác đối ngoại nhân dân tại 

Sở đảm bảo hiệu quả, bám sát theo tinh thần của Kế hoạch số 2511/KH-UBND 

ngày 09/10/2020   của UBND Tỉnh và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, phù hợp 

với điều kiện của cơ quan.   

 II. NỘI DUNG  

1. Công tác tuyên truyền: Tiếp tục tuyên truyền, triển khai Quyết định số 

1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án 

theo dõi, tổng hợp, phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong 

công tác đối ngoại nhân dân, Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng 

cao năng lực công tác tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng 

biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, Quyết định số 272-QĐ/TW 

ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất 

các hoạt động đối ngoại; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư về 

tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình 

mới; Quyết định số 2805-QĐ/TU ngày 23/06/2020 của Tỉnh ủy Cao Bằng về việc 
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Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng và các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây 

dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam với các 

quốc gia có chung đường biên giới bằng hình thức chuyển đến tài khoản của cá 

nhân của công chức, viên chức và người lao động trên hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành VNPT-iOffice; kết hợp phổ biến trong các cuộc họp của Đảng, 

chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong năm 2022 nhằm tiếp tục nâng cao hiệu 

quả hoạt động phối hợp, trao đổi thông tin đối ngoại. 

2. Nội dung phối hợp 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 1326/CT-TTg ngày 27/7/2010 của 

Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện các văn kiện biên giới trên 

đất liền Việt Nam - Trung Quốc; phối hợp tham gia thực hiện công tác quản lý 

khu vực biên giới, lãnh thổ quốc gia; 

- Thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch số 2511/KH-UBND ngày 09/10/2020   

của UBND Tỉnh; 

- Chú trọng nội dung phối hợp với các cơ quan chức năng  triển khai thực 

hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân trong Kế hoạch đối ngoại hàng năm của 

Sở;  

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các đoàn thể trong cơ quan tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân; 

- Tăng cường các hoạt động trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan với 

các tổ chức, cá nhân, các cấp chính quyền địa phương về đối tác, về các sự kiện 

chính trị đối ngoại lớn thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường;  

- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 

05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu 

quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Cao Bằng và chỉ đạo triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. 

- Cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề đối ngoại liên quan đến lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường tỉnh Cao Bằng theo đúng quy định của pháp luật; 

- Phối hợp với các Sở ngành liên quan triển khai thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền và đối ngoại nhân dân khi có yêu cầu; 

- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại của Tỉnh 

nhằm nâng cao năng lực của công chức được giao thực hiện nhiệm vụ đối ngoại 

của Sở. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai đến công 

chức, viên chức và người lao động thực hiện  

2. Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu tuyên truyền, phổ biến kịp thời Quyết 

định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số  

2511/KH-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh và các chủ trương, đường lối, 
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quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân trên trang 

thông tin điện tử của Sở;  

3. Văn phòng Sở có trách nhiệm đôn đốc các phòng và đơn vị thực hiện 

đúng theo Kế hoạch đề ra; tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo theo 

quy định. 

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg 

ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án theo dõi, tổng 

hợp, phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối 

ngoại nhân dân tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng. Yêu cầu các 

phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiên cứu và triển khai thực hiện đạt hiệu quả       

Kế hoạch này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Ngoại vụ; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (th.hiện) 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

 

 

                            
 Vũ Ngọc Lưu 
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