
UBND TINH PHO THQ CONG HOA xA 1191 CHU NGBIA VIT NAM 
SO THÔNG TIN VA TRUYEN THÔNG Dc Ip - Ttr  do - Hnh phüc 

S& 04 /KH-STTTT Phz Tho, ngày 11  tha'ng 01 na/n 2020 

KE ROACH 
Trin khai hoit dng thông tin di ngoi nãm 2020 

Thrc hin K hoach 477/KH-UBND ngày 28/02/20 19 cüa UBNID tinh v 
hoat dng thông tin dôi ngoi giai doan 2019 - 2020; Si Thông tin và Truyên 
thông xây drng Ké hoach triên khai hoat dng thông tin dôi ngoi (TTDN) näm 
2020 nhix sau: 

I. MTJC DICH, yEu CAU 

1. Mtic dich 
- Triên khai kjp th&i các nhim vi và giâi pháp d dtt duçc 1n1ic tiêu cüa 

K hoach 477/KH-UBND ngày 28/02/20 19 cüa UBND tinh ye hoat dng TTDN 
giai doan 2019 - 2020; thirc hin hiu qua Quyêt dnh so O1/2020/QD-UBND 
ngày 06/01/2020 cüa UBND tinh ye vic ban hành Quy chê quàn 1 boat  dông 
TTDN trên dja bàn tinh Phü Th9 dam bão hiu 1rc, hiu qua cOng tác qun 1 
nhà nuàc trên dja bàn tinh. 

- Phát huy sirc rninh tng hçip cüa ngành Thông tin và Truyn thông, cac t 
chrc, cá nhân trong vic triên khai thirc hin phong trào thi dua chuyen de "Thi 
dua thirc hin hiu qua cOng tác TTDN" do B Thông tin và Truyên thông phát 
dng g.n vói nhim vii phát triên kinh té - xã hi, quôc phông - an ninh cüa tinh. 

- Nâng cao hiu qua cOng tác thông tin, tuyên truyn, phát huy tt th 
rnanh cüa các loai hInh truyên thông hin dai  trong vic quãng bá ye tinh Phü 
Th9 gop phân thu hi'it dâu tu, thüc day hi nhp quôc tê. Dông thè'i, tang cuông 
d.0 tranh, phãn bác các thông tin, 1un diu xuyên tac  chia rê khôi dai doàn kêt 
toàn dan, lam ãnh hu&ng den uy tin cüa Dàng, Nhà niióc và tinh Phü Tho. 

2. Yen câu 
- Cong tác triên khai thirc hin phâi barn sat chñ tnwng, dx?ng !èi cña 

Dâng, chInh sách, pháp 1u.t cUa Nhà nithc ye TTDN; chü truong, kê hoach phát 
trin kinh tê, van boa, xa hi cüa tinh Phü Thç và phü hgp voi tinh hInh th'irc 
tiên, khã näng cüa dan vj. 

- Cong tác TTDN phâi dixcc triên khai mt each chU dng, tIch cuc, có su 
phM h9p chat chê viii các cap, các ngành, các cci quan báo chI, dan vi, dia 
phucing trong tinh; dam bào chê d bào m.t thông tin, bão v bI rn.t nba nu'ó'c 
trong hoat dng TTDN theo quy djnh hin hành. 

II. NQI DUNG, HINTI THIJ'C 

1. Tham miru UBND finh tong kt D an TTDN tinh Phil Tho giai 
don 2013 - 2020, xây dirng k hoich hot dng TTDN giai dotn tiêp theo 

- Ni dung: Tham rni..ru UBND tinh t chüc Hi nghj tng k&t, dánh giá 
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chat hrçmg, hiu qua vic triên khai Dê an phát triên TTDN giai doan 2013 - 
2020; dông thai, tham mixu xây dirng Quyêt djnh bàn hành k hoach hoat dông 
TVTDN giai do.n 2021 - 2025. 

- Th?i gian thiic hin: Qu 11112020 

(Co kê'hogch cy thê'sau) 

2. Duy trl chuyên trang TTDN trên Cng Thông tin din tfr tinh 
- Ni dung: Tip tiic duy tn chuyên trang 'FTDN trên Cng Thông tin din 

tCr tinh; tang cung biên djch thông tin quãng bá ye thành tru phát triên kinh t - 
xã hi cüa tinh; tiêm näng, the mnh, chü tniong thu hiit dâu tr cña tinh Phii Tho. 

- Thai gian: Trong nàm 2020. 
- A 

3. Xuat ban D4c san TTDN Phu ThQ song ngtr Viçt - Anh 

- Ni dung: Tuyên truyn các chü truTlng, djnh huóng và thành tru phát 
triên kinh tê - xa hi cüa tinh trong näm 2020; kêt qua boat ding di ngoi, cong 
tác quáng bá, xic tiên, thu hut dâu tu vào tinh... Quãng báhInh ành vüng dat To, 
con ngi.rôi, bàn sac v5.n hóa, am thirc, các lê hi truyên thông, tiCm nàng du lich; 
dc bit là 02 di san van hóa phi 4t the dai  din cUa nhân loai Hat Xoan Ph 
Th9 và TIn nguOiig thô, cñng Hung Vrnmg & Phü Th9 gän vói gi To Hiing 
Vucmg - Lê hi Den Hung ducic to chirc quy mô cap Quôc gia. 

- Thai gian: Qu 11/2020. 

4. To. chác san xuit phim tài lieu tuyên truyn, quãng bá v tinh 

- Ni dung: Phân ánh các thành t1ru phát trin kinh t - xã hOi,  tim nãng 
th mnh cüa tinh; dc bit là kêt qua 5 näm thirc hin Nghj quyêt Dai  hi dai 
biêu Dáng b tinh PhU Th9 lan thir XVIII. 

- Th&i gian: Qu 111/2020. 

III. KINH PHI 

Kinh phi t chüc triên khai hoat dng TTDN nàm 2020 dugc b tn tr 
ngun ngân sách cüa tinh theo quyêt djnh cüa UBND tinh ye vic giao dir toán 
thu, chi ngân sách dja phiiang nám 2020 cua S& Thông tin và Truyên thông. 

IV. TO CHU'C THVC HIN 

1. Phông Thông tin - Báo chI - Xut bàn: 

- Chü trI, phôi hçip v&i các dcin vi lien quan trin khai thrc hiên cac nôi 
dung dã dé ra trong kê hoach;  tong hçp báo cáo kêt qua triên khai thrc hiên 
theo quy dnh. 

- Thain mi.ru ni dung to chtrc Hi nghj tong kêt Dê an TTDN tinh Phü 
Th9 giai don 2013 - 2020; Quyêt djnh ban hành Kê hoach hoat  dng TTDN 
giai doan 2021 - 2025. 

- Chü trI, phi hqp Van phông S& d xut, tOng hçrp, 1ra ch9n các tap the, 
cá nhân có thành tIch tiêu biêu trong triên khai th?c hin cong tác TTDN giai 
doin 2013 - 2020, trinh UBND tinh khen thu&ng. 
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so 
THONGT A 
TRUY 

- Tham muu tang cithng cong tác quãn i nba nithc v TTDN; huóng 
din các c quan báo chI, tuyên truyên cüa tinh triên khai th'çrc hin cong tác 
TTDN theo djnh huóng tuyên truyên cüa Ban Tuyên giáo Tinh üy, Bô Thông 
tin và Truyên thông. 

- Chü trI t chüc sn xu.t phim tài lieu tuyên truyên, quáng ha v tinh; 
chü trI, phôi hçip vi Trung tam Cong ngh thông tin và Truyên thông xuât bàn 
Dàc san TTDN Phii Tho. 

- Phi hcip vâi Trung tam Cong ngh thông tin và Truyên thông xây duy 
trI chuyên. trang TTDN trên Cong Thông tin din ti:r tinh. 

2. Van phông Sir: 

- Chju trách nhim thm djnh, phân b kinh phi trin khai các hoat dông 
TTDN theo Ké hoach  dã thrcic duyt và thiic hin các thu tic thanli quyêt toán 
theo quy dnh. 

- Phi hçip vói Phông Thông tin - Báo chI - Xut bàn tham muu t chirc 
Hi nghj tong kêt Dé an TTDN tinh Phü Thç giai doan 2013 - 2020; tham muu 
ho sci, thu tVc  dé nghj UBND tinh khen thung các tp the, ca nhân tiêu biêu 
trong triên khai, thiic hin Dé an. 

3. Trung tam Cong ngh thông tin Va Truyn thông: 

- Chü tn, phôi hçxp vói Phông Thông tin - Báo chI - Xut bàn duy tn 
chuyên trang TTDN; tang cuông biên djch thông tin quâng bá ye tinh bang ting 
Anh trên Cong Thông tin din t'Cr tinh. 

- Phôi hqp vd Phông Thông tin - Báo chi - Xuât bàn t chirc thuc hiên 
xuât bàn Dtc san TTDN Phü Th9; chju trách nhim to chirc &5i ngü phóng viCn 
tham gia viêt bài däng trên Dc San. 

Trên day là Ké hoach triên khai hoat dng TTDN näm 2020 cüa S 
Thông tin và Truyên thông. Giám doe Si yêu câu các phông chuyên mon lien 
quan, Trung tam Cong ngh thông tin và Truyên thông phôi hqp, chü dng trin 
khai thrc hin các ni dung k hoach./. - 

Noi n1,in. GIAM DOC 
- UBND tinh; 
- GD; các PGD; 
- Phông TTBCXB, VPS (Th/h); 
- TT CNTT&TT (Th/h); 
- Luu: VT, TFBCXB (TL) 

Trjnh Hung So'n 
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