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KẾ HOẠCH 

Phân công thực hiện nhiệm vụ tại Hội nghị thống nhất, quán triệt chủ trương 

đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại Việt Nam - Campuchia 

 

 

Thực hiện Quyết định số 329/QĐ-BTTTT ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị thống 

nhất, quán triệt chủ trương đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại Việt Nam – 

Campuchia; Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2017 của UBND 

tỉnh về việc tổ chức Hội nghị thống nhất, quán triệt chủ trương đẩy mạnh công tác 

thông tin đối ngoại Việt Nam – Campuchia. 

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch phân công thực hiện nhiệm 

vụ tại Hội nghị thống nhất, quán triệt chủ trương đẩy mạnh công tác thông tin đối 

ngoại Việt Nam – Campuchia như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 10 tháng 11 năm 

2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội nghị thống nhất, quán triệt chủ trương đẩy 

mạnh công tác thông tin đối ngoại Việt Nam – Campuchia; 

- Đảm bảo công tác phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và 

Truyền thông và các cơ quan chức năng liên quan tổ chức Hội nghị chu đáo, an toàn 

và hiệu quả. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Hội nghị thống nhất, quán triệt chủ trương đẩy mạnh công tác thông 

tin đối ngoại Việt Nam – Campuchia 

a) Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 ngày 29/11/2017.  

b) Địa điểm: Hội trường B Tỉnh ủy Tây Ninh (Số 4, đường Nguyễn Thái Học, 

khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh) 

2. Khảo sát thực tế 

a) Thời gian tổ chức: 07 giờ 30 ngày 30/11/2017.  

b) Địa điểm khảo sát: Khu vực phân giới cắm mốc thuộc Cửa khẩu quốc tế 

Xa Mát, Cụm thông tin đối ngoại khu vực Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Khu di tích                                          

lịch sử căn cứ Trung ương Cục miền Nam. 

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 
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1. Thành viên Ban Giám đốc 

- Sắp xếp thời gian tham dự Hội nghị thống nhất, quán triệt chủ trương đẩy 

mạnh công tác thông tin đối ngoại Việt Nam – Campuchia. 

- Tham gia đón tiếp lãnh đạo Bộ TTTT và lãnh đạo các địa phương đến tham 

dự Hội nghị.  

- Phó Giám đốc Trần Văn Dững trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phối hợp với Cục 

TTĐN và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch của 

Bộ TTTT và UBND tỉnh. 

2. Các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở 

a) Phòng Thông tin, Báo chí & Xuất bản 

- Làm đầu mối phối hợp với Cục Thông tin đối ngoại, Cục Báo chí chuẩn bị 

công tác tổ chức Hội nghị theo nội dung kế hoạch. 

 - Hỗ trợ các đoàn ngoài tỉnh liên hệ địa điểm khách sạn. 

- Phối hợp Cục Thông tin đối ngoại tổ chức đưa đại biểu đi khảo sát thực tế. 

 - Kiểm tra hội trường gồm: Trang trí khánh tiết Hội trường, makét, âm thanh, 

ánh sáng, nước uống, hoa... 

- Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng và Sở Ngoại vụ chuẩn bị địa điểm khảo sát thực tế theo nội 

dung kế hoạch. 

- Dự thảo bài phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Lễ khai mạc Hội nghị.  

b) Các Phòng: Văn phòng; Bưu chính-Viễn thông; Thanh tra; Công nghệ 

thông tin; Kế hoạch-Tài chính và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền 

thông 

- Mỗi phòng cử 02 chuyên viên (riêng Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Truyền thông cử 06 chuyên viên) hỗ trợ đón tiếp và hướng dẫn đại biểu đến dự Hội 

nghị tập huấn. 

3. Đề nghị Ban Chấp hành Chi đoàn Sở TTTT 

- Huy động đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ đón tiếp và hướng dẫn đại 

biểu đến dự Hội nghị tập huấn. 

(kèm theo lịch phân công CBCCVC cơ quan trong các ngày diễn ra Hội nghị) 

Trên đây là Kế hoạch phân công thực hiện nhiệm vụ tại Hội nghị thống nhất, 

quán triệt chủ trương đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại Việt Nam – 

Campuchia; đề nghị các đồng chí trong BGĐ và lãnh đạo các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Ban Giám đốc; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở (t/h); 

- Ban Chấp hành Chi đoàn; 

- Lưu: VT, P.TTBCXB. 

GIÁM ĐỐC 
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