
IJBND TINH PH(J THQ CONG BOA xA HQI GnU NGHIA VJT NAM 
SO THÔNG TIN VA TRUYEN THÔNG Dc 1p - Tr do - Hnh phüc  

S6: U5JKH-STT1'T Phz ThQ, ngày o6 tháng 01 näm 2020 

KE HOiLCH 
A A . ., Tuyen truyen bien, dao nam 2020 

Thirc hin K hoch s 5315/KH-UBND ngày 22/11/2018 cüa UBND 
tinh v vic triên khai Quyêt djnh so 930/QD-TTg ngày 28/7/20 18 cüa Thu 
tu&ng ChInh phi phé duyt D an tuyên truyên bào v chü quyên va phát triên 
bn vtIng bin, dão Vit Nam giai don 2018 - 2020 trên da bàn tinh Phi Tho, 
Sâ Thông tin và Truyên thông xây dirng Kê hoach tuyên truyên biên, dâo näm 
2020 nhu sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 

Tip tic cüng c& nâng cao nhn thüc, to si.r thng nht, tin tir&ng trong 
can b, dãng viên và Nhân dan trong tinh, dc bit là the h tré ye chü trucng, 
duô'ng 1i cña Dãng và chInh sách, pháp 1ut cüa Nba ni.thc ye biên, dáo; vai 
trô,vj trI chin luçic cüa Biên, Dào Vit Nam trong sir nghip xây dung và báo 
v T quôc. Tii do, gop phân thijc hin thàng lçii cac nhim vi phát triên kinh té 
- xã hi bin, dão và bào v vrng chàc chü quyên, quyên chü quyên, quyên tài 
phán Quoc gia và các igi Ich cüa Vit Nam trên Biên Dông; giC gin môi tmng 
bOa bInh, n djnh d phát triên dat nuâc và hi nhp quôc tê. 

Cong tác tuyên truyên biên, dáo en tiêp tic dii miii, da dang hóa hlnh 
thirc tuyên truyên, coi tr9ng chat hrçing, ni dung và s1r phi hçip vói d.c dim d6i 
tuqng, dja phucing; barn sat Quyêt djnh sO 930/QD-TTg ngày 28/7/20 18 cüa ThU 
tthng ChInh phi phê duyt Dê an tuyên truyên bão v chU quyên và phát trin 
bn vQng biôn, dào Vit Nam giai don 2018 - 2020 trên dja bàn tinh Phi Tho. 

II. NQI DUNG TIRIC HIN 

1. Tang ctrO'ng cong tác quãn 1 nhà nwO'c; xây diyng van bàn chi 
o, h.rrng dan cong tác tuyên truyn biên, dão 

- Ni dung: 

+ Tham rnuu UBND tinh trin khai Nghj quyt v Chin luqc phát trin 
ben vUng kinh tê biên Vit narn den nãrn 2030, tarn nhIn den näm 2045 sau kiii 
Co hrnrng dan cUa B Thông tin và Truyên thông. 

+ Htràng dn cac c quan, don vj, dja phucmg tIch cue trin khai các 
nhim \n1 tuyên truyên ye biên, dâo Vit Nam theo ni dung Quyêt dinh s 
930/QD-TTg ngày 28/7/20 18 cUa ThU tuàng ChInh phU v phê duyét D an 
tuyên truyên bào v chU quyên và phát triên bn vftng bin, dão Viét Nam giai 
doin 2018 - 2020; Ké hoch so 5315/KH-UBND ngày 22/11/2018 cUa UBND 
tinh ye vic triên khai Quyêt djnh s 930/QD-TTg cUa Thu tithng Chinh phU va 
djnlI hrnng cUa B Thông tin và Truyên thông, Ban Tuyên giáo Tinh Uy. Phát 
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huy tM da 1çi th cüa các phi.rcing tin truyn thông hin dai,  mng xãhi d th 
chüc tuyên truyn nâng cao nhn thiirc cho ngithi dan ye chü quyén bién, dáo. 

+ Huàng dn các s&, ban, ngành; UBND các huyn, thành, thj; Phông 
Van hóa - Thông tin; Dài Truyn thanh - Truyên hInh cap huyn to chüc tuyên 
truyn v biên, dâo theo cuôn cam nang "Cung cap thông tin ye chü quyén và 
tuyen truyn phát trin ben ving biên, dâo Vit Nam" và các tài 1iu khác do 
Ciic Thông tin c sô - B Thông tin và Truyên thông cap phát. 

+ Tang ci.rng cong tác quán 1 nhà nithc v báo chI, xu,t ban; chü dng 
nàm bt thông tin dé kjp tho'i phát hin, xfr l các xuât ban phâm, các thông tin 
trên mng Internet sai 1ch, xuyén t?c  ye van dé Biên Dông - hái dáo, chü 
quyên biên, dão nmc ta. 

- Thô'i gian: Trong näm 2020. 

2. T chfrc chtro'ng trInh Lien hoan van ngh, t9a dam "Tui tré dt 
To hirthig v biên, dão quê hu'o'ng" 

- N3i dung: Phi hçip vói Truông Di hçc Hung Vucmg t chi'rc chiicing 
trInh thi Lien hoan van ngh ye chü dê bién, dâo giüa rnt so tru&ng di h9c, 
cao dàng trên dja bàn tinh; giao km tpa dam tim hiêu ye biên, dâo qué hi.rmig 
(co ké hoach Cu the sau), 

- Th&i gian: Qu IV/2020. 

3. Nâng cap, xây drng h thng co' s dfr lieu tuyên truyn bin, dão 
trên Cong Thông tin din tfr tinh 

- Ni dung: Phát trin, nâng cao chat luçmg chuyén trang Chü quyn bin, 
dào Vit Nam trên Cong Thông tin din ti:r tinh thành h thông c sâ dt1 1iu 
tuyên truyên biên, dão dung chung cüa tinh. 

- Thai gian: Trong näm 2020. 
A A A A • A F F 4. To chtrc thong tin, tuyen truyen ye bien, dao tren Bao Phu Tho 

- Ni dung: Tip tic phi hqp vâi Báo Phü Th9 t chirc tuyén truyên 
biên, dào trên chuyên m1ic "Gi vüng chü quyén an ninh biên giâi Quc gia". 

- Thàigian: Trong näm 2020. 

III. KINH PHI THJfC HIN 

Kinh phI tê chirc trin khai các hot dcng tuyên truyn bin, dào nm 
2020 duçic bô trI tr ngãn sách cüa tinh theo quyêt djnh cüa Chü tjch UBND tinh 
Phü ThQ ye vic giao dir ton thu, chi ngân sách dja phung nàm 2020 cüa S& 
Thông tin và Truyên thông Phñ ThQ. 

IV. TO CHC THU'C HIN 

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

- Chü tn, phi hçp vâi các dcn vi lien quan trin khai thçrc hin các nôi 
dung theo Kê hoach; tong hgp, báo cáo két qua theo quy djnh. 
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Trinh [lung So'n 

- Tham mini xây dirng ni dung trInh UBND tinh trin khai Nghj quy& 
v Chin hrcic phát triên ben vüng kiflh t biên Vit nam den 11am 2030, tam 
nhIn den näm 2045. 

- Tang cu&ng cong tao quãn 1 nhà nuâc v báo chf, xuAt ban. Huàng dn 
các sâ, ban, ngành; UBND huyn, thành, thj; các cci quan báo chI, tuyên truyên 
cüa tinh t chirc tuyên truyên ye biên, dão theo chi dao,  djnh hixó'ng tuyên truyên 
cüa Trung rnmg và cUa tinh. 

- Chü tn tham mini các ni dung phéi hqp vri Trung Dai hoc Hung 
Vucrng to chüc chucxng trInh Lien hoan van ng1i, t9a dam "Tuôi tré dat To 
hi.ràng v bin, dào quê hucmg". 

- Tham miru cáo nOi  dung phi hçip tuyên truyn v bin, dào trén Báo Phñ 
Thç; phi hçip vâi Trung tam Cong ngh thông tin Va Truyên thông nãng cap 
chuyên trang "Chü quyn biên, dão Vit Nam" trên Cong Thông tin din ti:r tinh. 

- Phi hçip Van phông Sà xây dirng dir trü kinh phi trin khai thixc hiên 
K hoach. 

2. Van phông S&: Chü trI thm dnh, phân b kinh phi cho các nhim vii 
tuyen truyên ye biên, dào theo Kê hoach dã dirge phê duyt và thirc hin các thu 
tiic thanh quyêt toán theo quy djnh. 

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

- Chü trI, chju trách nhim nâng cap, duy trI chuyên trang Chü quyn 
biên, dão Vit Nam trên Cong Thông tin din tà tinh. 

- Phi hçip vói Phông Thông tin - Báo chi - Xut bàn tt chüc và tuyen 
truyên ye chirang trInh Lien hoan van ngh, tça dam "Tuôi tré dat To hi.râng v 
biên, dáo quê hi.rong". 

Trên day là K hoach  tuyên truyn Bin, Dão näm 2020 cüa S& Thông tin 
và Truyên thông. Giám dôc Sr yêu câu cáo phông chuyên mon lien quan, Trung 
tam Cong ngh thông tin và Truyên thông phôi hgp, chü dng trin khai thtxc 
hin các ni dung K hoach.I. iv 

Ncri nhân: 
- UBND tinh (B/c); 
-GD;cácPGD 
- Phông TTBCXB, VPS (TTh); 
- Trung tarn CNTT&1T (T/h); 
- Liru: VT, I1BCXB (TL).lOb. 7#t 
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