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KẾ HOẠCH 
Thông tin đối ngoại của Sở Tư pháp Bình Định năm 2019 

 

Thực hiện Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND 
tỉnh Bình Định ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh 
Bình Định, trên cơ sở Công văn số 729/STTTT-TTBCXB ngày 11/11/2018 của Sở 
Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo kết quả hoạt động thông tin đối ngoại 
năm 2018 và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2019, Sở Tư phápBình Định ban 
hành Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2019 như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

- Thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, 
pháp luật của Việt Nam; chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Bình Định; 
hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và thành tựu về mọi lĩnh vực kinh 
tế - xã hội của Việt Nam nói chung, của tỉnh Bình Định nói riêng đến các nước 
trên thế giới và người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời thông tin cho nhân dân 
trong tỉnh biết về tình hình thế giới. 

- Thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế ; về chủ quyền biển 
đảo, phân giới cắm mốc và khu vực biên giới. 

2. Yêu cầu 

- Các nội dung kế hoạch phải được triển khai thực hiện nghiêm túc, thường 
xuyên, chú trọng đổi mới các hình thức tuyên truyền để nhằm nâng cao nhận thức 
và ý thức trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức, người lao động trong toàn 
ngành Tư pháp và nhân dân về công tác thông tin đối ngoại nói chung và công tác 
thông tin đối ngoại của ngành Tư pháp nói riêng, từ đó nâng cao hiệu quả quảng 
bá hình ảnh và vai trò của ngành Tư pháp, hỗ trợ cho việc thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm của Ngành Tư pháp. 

- Chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước 
theo quy định hiện hành. 

- Lồng ghép các hoạt động thông tin đối ngoại với các hoạt động của ngành 
Tư pháp, các nguồn kinh phí trong quá trình thực hiện các hoạt động thông tin đối 
ngoại của ngành Tư pháp phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 



2 
 

- Kịp thời ban hành hoặc tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện các 
chương trình, kế hoạch, các văn bản để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu về các nhiệm vụ liên quan đến công tác thông tin đối ngoại của 
ngành Tư pháp. 

- Tăng cường công tác đánh giá tình hình thực hiện thông tin đối ngoại của 
ngành Tư pháp và báo cáo cấp trên theo định kỳ 6 tháng và hàng năm theo quy 
định. 

 Tham mưu thực hiện: Văn phòng Sở  

 Phối hợp thực hiện: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp. 

 Thời gian thực hiện: Năm 2019. 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu về thông tin đối 
ngoại cho công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp và nhân 
dân trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 - Nội dung thông tin đối ngoại: Giới thiệu vị trí, vai trò và các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại đồng 
thời cập nhật, quán triệt những nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới để nâng 
cao hiệu quả công tác đối ngoại của ngành Tư pháp. 

- Hình thức phổ biến, quán triệt:  Bằng nhiều hình thức khác nhau như: thông qua 
hội nghị phổ biến quán triệt, lồng ghép qua các cuộc họp giao ban, qua hội nghị tập 
huấn, qua hội nghị triển khai công tác tư pháp hàng năm, qua Bản tin tư pháp, qua 
Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, của tỉnh và các hình thức phù hợp khác. 

Tham mưu thực hiện: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Phối hợp thực hiện: Văn phòng sở, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp. 

Thời gian thực hiện: Năm 2019. 

3. Triển khai thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại 

- Giới thiệu về kết quả hoạt động thuộc phạm vi, lĩnh vực chuyên ngành được 
giao phụ trách, trong đó chú ý tới hoạt động có liên quan đến bảo vệ chủ quyền 
biển đảo và biên giới lãnh thổ, các nhiệm vụ có yếu tố nước ngoài để đăng tải lên 
trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp. 

Tham mưu thực hiện: Văn phòng Sở. 

Phối hợp thực hiện: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp. 

Thời gian thực hiện: Năm 2019. 

- Tăng cường kết hợp thực hiện cung cấp thông tin chính thức, thông tin 
quảng bá hình ảnh về Sở Tư pháp khi tổ chức hoặc tham gia các Đoàn ra, Đoàn 
vào của tỉnh. 

Tham mưu thực hiện: Văn phòng Sở. 

Phối hợp thực hiện: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp. 

Thời gian thực hiện: Năm 2019. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Giao Văn phòng Sở chịu trách nhiệm tham mưu Lãnh đạo Sở Tư pháp triển 
khai thực hiện kế hoạch, theo dõi, giám sát việc thực hiện; định kỳ 6 tháng, năm 
báo cáo đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện thông tin đối ngoại năm 
2019 cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp 
luật tham mưu Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu 
về thông tin đối ngoại cho công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư 
pháp và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc có 
trách nhiệm phối hợp với Văn phòng sở, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật triển 
khai  các nội dung có liên quan theo Kế hoạch; phổ biến, quán triệt các nội dung của 
kế hoạch đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có phát sinh, vướng mắc, 
Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở phản ánh qua Văn phòng 
sở để báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
Đã ký 

Lê Văn Toàn 

 


