
TJBND TiM1 PH(J THQ CONG HOA xA HOI cBiJ NGHIA WET NAM 

S THÔNG TIN A TRUYEN THÔNG Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

S& C3 /KH-STTfT Phi ThQ, ngàyA7háng 01 nám 2020 

KE HOACH 
Tuyên truyn, quãng bá v ASEAN trên dja bàn tinh Phñ Thç nàm 2020 

Can Cu Quyt djnh s 02/QD-BCDASEAN ngày 26/6/2019 cüa Ban. Chi 
dao Thông tin tuyên truyên ASEAN, B Thông tin và Truyên thông ye ban hành 
Kê hoach tuyên truyên, quãng bá ASEAN giai doan 2019 - 2020; Si Thông tin 
và Truyên thông xây dmg Kê hoach tuyên truyên, quãng bá ye ASEAN trên dja 
bàntinhnäm 2020 nhu sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU 

- Nâng cao nhn thi'rc cho các tang lap nhân dan, nh.t là di ngü can bô, 
cong chi'rc, viên chrc tai  các Ca quan nba nithc, h9c sinh, sinh viên, cong dông 
doanh nghip sinh song và lam vic trên dja bàn tinh ye ni ham, rniic dIch, các 
giá trj và 1çi Ich cüa Cong  dông ASEAN. 

- Kjp thai chuyên tái các thông tin v tlnh hInh hqp tác ASEAN, dt nuac, 
con nguà'i các nuâc ASEAN, the hin dóng chãy chInh cüa cOng tác hi nhâp 
ASEAN, to s1r dông thun, niêm tin xâ hi và sr üng h cüa ngithi dan cho 
näm Chü tich ASEAN 2020 cüa Vit Nam. 

- Các hoat dng tuyên truyn, qung bá ASEAN cn duqc t chi'rc vâi 
nhiu hinh thtrc da dng, phong phü, có trcng tarn, trçng diem, dáng di.r&ng 1i, 
quan diem cUa Dáng, Nhà nuâc, dam bào tInh thiêt thc, hiu qua. 

II. NQI DUNG 

1. Chü d tuyên truyn: Theo chü îê ma Vit Nam lira chçn. 

2. Di tirqng tuyên truyn 

- Tat cã các tang iap nhân dan trong tinh. 

- U'u tiên tuyên truyn dn các d& tuçing: Da phuang; doanlî nghip; giai 
tré (thanh thiêu niên, h9c sinh, sinh viên). 

3. Ni dung tuyên truyn tr9ng tam 

3.1. Tuyên truyên nâng cao nhçin thá'c xd h3i v cong tdc h3i nliâp 
ASEAN, 4w S(t dông thuin, niêm tin, s4 üng h3 cüa ngzthi dan và dw luân cho 
näm ChÜ tjclz ASEAN2O2O cüa VietNam 

- Dty manh  tuyên truyn v Cong dng ASEAN (khó khn, thách thüc, 
vai trô quan tr9ng cüa Cong  dông ASEAN, miic. dIch, các giá trj và lçii Ich cüa 
cong dông và 3 Tri ct cUa Cong  dOng; các hoat dng triên khai thuc hiên 
nhctng mic tieu cüa Cong dông Vn hóa - Xâ hi ASEAN den näm 2025..). 
Trong do, nhân mnh nhftng thành tru cüa Vit Nam trong qua trmnh hôi nhap) 
hu&ng tài k nim 25 närn Vit Nam gia nhp ASEAN và NAm Chi:i tjch 
ASEAN (2020); nhüng dóng gop tIch crc cüa Vit Nam trong ASEAN; cac hoat 

1 



dtng di ngoi cüa Iänh dao  cp cao Dáng và Nhã nrnrc tai  các din dan, sir kin 
cUa ASEAN. Tuyên truyên ye trii ct Kinh tê ASEAN và các ca hi ma Vit 
Nam có the mnh tham gia trong ASEAN; phô biên các cam kêt trong ASEAN 
den cong  dông doanh nghip trong mrâc dôi vOi các linh vrc truyên thông và 
các 1mb vuc khác. 

- Tuyên truyn các sir kiin  và hoat dng chInh thüc trong näm 2020, nh'ii: 
Hi nghj cap cao ASEAN (lan 1, ln 2), Hôi nghj B trirông Ngoai giao 
ASEAN, Diên dan khu virc ASEAN, Hi nghj B trithng các kênh chuyên 
ngành. Tuyên truyên các s1r kiin  l&n duçic to chüc tai  Vit Nam; các sir kin do 
Vit Nam to churc bao gôm Ca các boat dng cüa các doanh nghip nhix Hi nghj 
Thiiçmg dinh kinh doanh ASEAN (ASEAN BIS), giãi thixàng doanh nhãn 
ASEAN (ABA) nhäm ton vinh doanh nghip các rnrâc ASEAN dä có dóng gop 
nôi bt trong qua trInh phát triên tMnh  vucmg chung cüa nên kinh tê ASEAN và 
\TBS (Hi nghj thixçing dinh kinh doanh Vit Nam). 

- Tuyên truyên Quan h Dôi tác ASEAN - Nh.t Ban và các lTnh virc izu 
tiên hçTp tác gita hai ben (Vit Nam chInh thüc tiêp nh.n vai trô là diêu phOi 
viên quan h ngoi giao ASEAN- Nh.t Bàn giai do?n 2018 -2021). 

3.2. Tuyên truyn, quáng bá v ASEAN gn vó'i qudng bá tim náng, 
the manh cüa tinh 

- Tuyên truyn v nhüng yn  d thii sir, chInh trj ducic du 1un quan tam, 
qua do gulp djnh huàng phát triên các uu diem, the manh  cIa tinh dê phI hgp 
vi cac uu tiên, miic tiêu phát triên cIa ASEAN, tranh thI cac c hi ma Cong 
dông ASEAN mang li (nhu: xây dirng chInh quyên din til tinh, dO thj thông 
minh, thành phô du ljch, lang nghê thu cOng truyên thông...) gàn vâi các sir kiên 
lan ducc tO chIc trên dja bàn tinh và tai  Vit Nam. Thông tin ye hoat dng dôi 
ngoi cIa lânh dao  tinh  tai  các diên dan, sir kin cIa ASEAN. 

- Thông tin ye các hoat dng cIa Cong dông ASBAN, dc bit là ni dung 
các van bàn, kê hoch, tuyên bô, k kêt... cIa Cong  dông ASEAN trên các lTnh 
vçrc ma Phil Th9 có tiêm näng, lcii the. Tinh hInh quan h hçrp tác, giao luu van 
hóa ngh thu.t vâi các nuóc trong khu vuc, Cong  dông ASEAN và các nrnc Co 
quan h hçp tác vai tinh nhu Han Quôc, Nht Bàn... 

- Giâi thiu các tim näng cIa thj tnthng ASEAN cho các doanh nghip 
cIa tinh trong các iinh virc thuang mai  hang boa, quy tàc xuât xl, djch v, du 
tu, thun lçii hóa thircrng mai  yà các linh vrc mai (thucrng mai  din tCr, sang tao, 
chui cung Ing giá trj khu virc, c chê hài quan mt ci:ra ASEAN). Quãng bá, 
giâi thiu ye dat nuóc, van hoá, con ngu&i, ca hi kinh doanh, dâu tu, du ljch... 
cIa Phil Th9 den các nuâc ASEAN yà các dôi tác ASEAN, chI tr9ng tuyên 
truyên Di san yàn boa vIng dat T, dc bit là 02 Di san van hóa "Hat Xoan PhI 
Th9" và "TIn nguOng tha cilng HIng Vixcing" dâ ducic UNESCO cong nhn. 

4. HInh thfrc, mirc d tuyên truyn 

4.1. Hmnh tI,ác tuyên truyn 

a) Tuyên truyn trén các phuang tin thông tin dai  chiing: 
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- Xây dirng, cp nht các chuyên trang, chuyên mlic, chuyên d, chumg 
trInh truyn hInh, phát thanh tuyên truyên ye ASEAN trên các san phâm báo chI, 
Cng Thông tin din tCr tinh; d.c san, bàn tin, trang thông tin din ti:r các cci 
quan, dcTn vj, dja phucmg; h thông dài truyên thanh cap huyn và c s&. 

- Ph& hçip vâi các c quan báo clii, truyn thông Trung ucng san xut, 
phát song các chung trInh quâng bá ye tiêm näng the mnh, co hi hcTp tác dâu 
tir cüa tinh. Khai thác the san phâm thông tin ti'r kho tu 1iu dung chung cüa B 
TT&TT và cüa các co quan báo chI Trung uang däng phát trên các san phâm 
báo clii, phát thanh, truyên hInh cüa tinh. 

b) Tang ctr&ng tuyên truyn thông qua các cong cii truyn thông mói 
(mng xà hi, apps). 

c) Chia sé thông tin quãng bá v tinh dê xây dirng và khai thác co sO' dit 
1iu dung chung trên Cong thông tin ASEAN Vit Nam (aseanvietnam.vn). 

d) Duy tn lng ghép tuyên truyn ASBAN gnvâi quãng bá v tinh Phü 
Th9, nhu: Thông qua các hoat  dng ngoi giao cap Nlià nuâc và cap dia 
phi.rang, các hoat dng giao km van hóa, du ljch,...; cáchi thào, hôi nghi, tp 
huân; các ni dung tuyên truyên Co lien quan (thông tin dôi ngoi, hi nhâp qu& 
ta...); khai thác tir lieu, tuyên truyên, quâng bá ye các diem den và các san phm 
du ljch trong các nu&c thành viên ASEAN. 

e) T chüc, tham d các lap, chuong trInh bM dirOng, nâng cao k nàng 
cho di ngü lam cOng tác thông tin, tuyén truyên ye ASEAN và hi nhp qu& 
tê; các CuQc thi ânh, phim, phóng sir... ye ASEAN do B, Ngành TW to chüc; 
các chixang trInh t9a dam, hi thào giO'i thiu ye co hi kinh doanh, lGi Ich kinh 
tê sê dem laj  cho các doanh nghip cüa tinh khi Vit Nam tham gia hqp tác kinh 
t ASEAN và các dôi tác ASEAN; các cuôc thi tim hiêu ye ASEAN... 

j Tuyên truyn qua bang zOn, khu hiu, cçim pa no, áp phich; qua các 
thiet chê van hóa (câu lac  b, nhà van hóa, triên lam, thu vin, chiu phim, van 
ngh...); in an, phát hành các an phâm, t& thi, tO' gap tuyên truyên v ASEAN. 

4.2. Má'c d3 tuyên truyn 

- T.p trung tuyên truyn các ni dung v van hóa, thông tin; tang tn sut 
tuyen truyên các ni dung quan tr9ng nhi.r dâu tu, kinh doanh, djch chuyn lao 
dng, co hi vic lam... 

- Tao mach tuyên truyn xuyên su&, th'trô'ng xuyên, lien tiic xung ti các 
dja phuong trong nam 2020, ru tiên tuyên truyên trong Tháng ASEAN (tháng 8) 
và Tuân ASEAN (28/7 - 8/8). 

Ill. TO CH11C TIIUC HIN 
A A 1. So' Thong tin va Truyen thong 

a) Giao Plthng Thông tin - Bdo chI - XuaAt bàn 

- Chü trI tham muu t chÜc trin khai các ni dung tuyên truyên ASEAN 
nam 2020 theo huóng dn cüa B Thông tin và Truyên thông. Tng hcrp xây 
drng báo cáo kêt qua th'rc hin. 
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- Hu&ng dn, chi dao  các Co quan báo chI, tuyên truyn xây dirng ká 
hoach, thirc hin các ni dung tuyên truyên trng tam ye ASEAN thix&ng xuyên, 
lien tiic trén các phixang tin thông tin dai  chiing. 

- Du mi phi hçrp vài các don v cüa B TT&TT chia sé, khai thác dii 
1iu trén Cong thông tin ASEAN Vit Nam (aseanvietnam.vn). 

- Tham d1r, phi hçrp t chüc các hi thão, t.p hun nâng cao nàng lirc 
tuyên truyên ye ASBAN, hi nh.p quôc té, thông tin dôi ngoi... To chirc in n, 
phát hành các an phm, tx rà'i, t?i gap tuyên truyên, quàng bá ASEAN. 

- Theo dôi, phi hçrp vâi các cci quan lien quan M trçi, tao  diu kin cho 
các doan lam phim, nhà báo, phóng viên các nuc ASEAN và Quoc t dn lam 
chuong trInh tuyên truyên, quâng bá ye tinh Phii ThQ. 

- Chju trách nhim don dc, theo dôi vic trin khai thc hin K hoach; 

b) Trung tam CNTT và Truyn thông: Xây dirng chuyên trang, chuyên 
m1ic, tang cli&ng dua tin, bài, ãnh. trên Cong Thông tin din ti:r tinh ye các nôi 
dung tuyên truyên ye ASEAN gän vri thông tin, quãng bá ye các tiêm näng, th 
manh cüa tinh. 

2. D nghj Sir Ngoi viii 

- Phi hcp cung cp thông tin cho các co quan báo chi, tuyên truyn cüa 
tinh ye danh m11c các uu tiên, hoat dng, sir kin quan trQng, xac djnh ni dung 
trçng diem thuc các linh v1rc phii trách (trong 3 Tr'i ct Cong  dông ASEAN) dé 
tp trung duy tn tuyên truyên trong 11am 2020; biên tp ni dung tuyén truyn ye 
ASEAN cüa tinh Phi.'i Th9 bang tiêng Vit và tiêng nilóc ngoài dàng, phát trén 
các phuong tin thông tin dai  chüng. 

- Tang cu&ng mi cac phóng viên, nhà báo trong khu virc ASEAN dn 
Phü Th9 dé gi6i thiu ye dat nuOc, con ngthi, môi tr1ing dâu tir, kinh doanh và 
tiêm näng cüa Phü Th9. 

3. D nghj S& Cong th,rorng 

- Phi hçp cung cp thông tin cho CáC co quan báo chI, tuyên truyén cüa 
tinh v các ni dung tuyên truyên tr9ng tam thuc lTnh vrc ph trách (trong 3 
Tnii ct Cong  dông ASEAN) dê tp trung duy trI tuyên truyên trong näm 2020; 
phát hãnh các an phâm do B Cong thuong xuât bàn; giói thiu các doanh 
nghip cüa tinh tham gia các sir kin ye ASEAN & cap khu virc và Quôc gia. 

- Xut ban, phát hành các n phrn, tài lieu, gith thiu v các ccx hôi kinh 
doanh, các lçii ich kinh tê së dem 'ai  cho doanh nghip Phii Thç khi tham gia 
hqp tác kinh tê vói các dôi tác trong ASEAN và các nuOc dôi tác cüa ASEAN. 

4. D nghj S& Lao dng - Thtro'ng binh và Xã hi 

- Ph& hçxp v&i S& TT&TT t chüc các hoat dng truyn thOng, l&p t.p 
huân, bôi thrOng nâng cao nhn thirc, k nãng thông tin tuyên truyen ye ASEAN 
và Cong dông Van hóa - Xã hi ASEAN (ASCC) cho phóng viên, biên tap yjén 
các ccx quan báo chI, tuyên truyên; xây dimg phóng sir, phim tài 1iu, xuât ban an 
phm tuyên tnuyn, quàng bá y hoat dng hqp tác ASEAN cüa tinh Ph Th9 
trong mt sO lTnh we (phi nii, lao dng, tré em...). 
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- Phi hcip cung cp thông tin cho các cor quan báo chI, tuyên truyn cüa 
tinh kjp th?ii dua tin, bài tuyên truyên ye ASIEAN và Cong dông Van hóa - Xã 
hi ASEAN (AS CC) c.p khu virc và Quc gia g.n vâi các hott dng nôi b.tcüa 
tinh Phü Th9 thuc linh vire ngành phii trách, dc bit là kêt qua triên khai Dê an 
161 trén dja bàn tinh theo K ho.ch sô 3506/KH-TJBND ngày 14/8/2017 cüa 
UBND tinh; phát hành các n phâm do B LD-TB&XH xuât bàn den các cci 
quan, dcn vj, dja phuorng trong tinh lam tài lieu tuyên truyên. 

5. D nghj S& Van hóa, Th thao và Du ljch 

- Tang cu&ng tuyên truyên, quãng bá v tinh Phü Thg, nht là trong lTnh 
virc ngành phit trách ti các sr kin lan do B VH,TT&DL to chüc i cap khu 
vrc ASEAN và Quc gia trong näm 2020. 

- Nghiên cru, d xut xây dirng góc ASEAN vôi hinh thüc th hin phi. 
hçp ti Thu vin tinh, Bào tang Hung Vu(mg (thành phô Vit TrI) và ti mt so 
dja dim cong cong thIch hçip tai  trung tam các huyn, thânh, thj. 

8. Các co' quan báo chi cüa tmnh 

- Xây dimg k hoach, thuang xuyên dua tin, bài tuyén truyn, quâng bá v 
ASEAN trên tat câ các 1oi hInh báo chI, da dng Mnh thirc, lông ghép vào các 
chi.rcing trInh dang phát song dê nguôi dan, doanh nghip, giâi trê... dê tiêp cn 
và tip thu, dc bit i.ru tiên trong nàm 2020 khi Vit Nam dam nhim vai trô 
chà tich ASEAN. 

- ChCi dng phi hçip vri các cor quan thông t.n, báo chI Trung uang 
(TTXVN, Dài Truyên hInh Vit Nam, Dài Tiêng nói Vit Nam) dê khai thác, 
tiOp, phát song, dàng các tin, bài, ành, chucmg trinh theo các sr kin lan, hi 
nghj quan trpng cüa ASEAN; phim tài 1iu, phóng sir, video, tin, bài ye các chü 

uu tiên cüa 3 Tn,i cot, các lçii Ich sat vói nguai dan, ye dat nuac, con ngtrôi 
các nuâc trong ASEAN... trong suôt näm 2020. 

- Tham gia các Cuc thi ành, phim phóng sr tài 1iu v ASEAN; phi hçp 
trao dôi, chia sé tin, bài, ành, tài lieu, video, audio trên Cong thông tin ASEAN 
Vit Nam - aseanvietnam.vn); phôi hçTp và dông san xuât chwmg trInh vai cac 
hang thông tan, báo chI trong ASEAN và trong nuOc nhäm tang ci.räng quãng bá 
ye tiêm näng, the manh, d an kêu gi dâu tu, giâi thiu du ljch, van hóa, däc 
san... cüa tinh den Cong  dông ASEAN, ye thñ dê ASEAN mang li lçii Ich gI 
cho nguai dan, quan h ASEAN - Nht Bàn, quan h cüa tinh Phü Th9 vói các 
tinh, thành phô cUa Nht Bàn. Cr can b, nhà báo, phóng viên, biên tap viên 
tham dcác hi thão, tp huàn nâng cao nàng lc tuyên truyên v ASEAN, hi 
nhp quôc tê. 

- Phi hcrp don tip, h trçi các doàn lam phim, nhà báo, phOng vien các 
nuàc ASEAN den da phuong dê viêt bài, lam chuong trInh quãng bá (nu co). 

9. D nghj các s&, ban, ngành, doãn the cp tinh; UIBND các huyn, 
thành, thj: Can cü chuc nang, nhim vi, lTnh vxc ngành, don vj quàn l xây 
dirng kê hoach, chi dao  các b phn chuyên mon t chuc tuyên truyn, quàng bá 
các boat dng cüa ASEAN và Cong  dOng ASEAN trên các phuong tin truyn 
thông cüa co quail, don vj, dja phucrng. 
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GL&MDOC 

Trinh Hñng Soii 

Trên day là K hoach  tuyên truyn, quáng bá v ASEAN trên dja bàn tinh 
Phii Th9 trong näm 2020. Dê nghj các Co quan, don vj, dja phucmg quan tam 
phôi hqp triên khai; djnh kS'  g1ri báo cáo két qua th11c hin và dê xut nhu cu 
tuyên truyên, quãng bá ASEAN trong nhng nàm t&i (sau nàm 2020) gCri Sä 
TT&TT trithc ngày 05/12 hang näm hoc theo yêu câu dt xuât dé tong hçip báo 
cáo UBND tinh, B TT&TT theo quy djnh. Trong qua trInh thrc hin, nu có 
khó khän, vu&ng mac, dê nghj phãn ánh kjp thai ye Sâ TT&TT dê tong hcip báo 
cáo UBND tinh, B TT&TT././ 

Nol nit (in: 
- B TT&TT (B/c); 
- UBND tinh (B/c); 
- Các Sâ, Ngành, Doàn the cap tinh; 
- UBND các huyn, thânh, thj; 
- Các co quan báo chI cüa tinh; 
- TTBCXB, TTCNTT&TT; 
- Luu: VT, TTBCXB (NL). 7 
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