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KẾ HOẠCH 

Công tác thông tin đối ngoại Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022 

 
Thực hiện Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/8/2015 của Chính phủ 

về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 

19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn quản lý hoạt động 

thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định 

số 42/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của  Ủy ban nhân dân thành phố về triển 

khai Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông 

tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hoà bình, 

hữu nghị, hợp tác và phát triển trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 

180/KH-UBND ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai 

Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN 

trên địa bàn thành phố; Công văn số 5406/BTTTT-TTĐN ngày 31/12/2021 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác 

thông tin đối ngoại năm 2022; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 23/02/2022 của 

Ủy ban nhân dân thành phố về công tác thông tin đối ngoại thành phố Hải Phòng 

năm 2022; 

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại 

Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022 với các nội dung, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý nhà nước thông tin đối 

ngoại về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đồng thời thông qua đó để thông tin về 

chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước phục vụ hiệu 

quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo. 

 - Tạo chuyển biến về nhận thức, chủ động mở rộng và nâng cao hiệu 

quả các hoạt động thông tin đối ngoại, thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp 

tác về lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhằm phát huy thế mạnh của thành phố 

trong quá trình hội nhập quốc tế. 

 - Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên 
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truyền đối ngoại, nâng cao hình ảnh, vị thế của Ngành Giáo dục và Đào tạo; 

tranh thủ sự ủng hộ, đồng tình của toàn xã hội đối với nhiệm vụ đổi mới và 

phát triển giáo dục và đào tạo. 

2. Yêu cầu 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 

07/8/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Thông tư 

số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về 

hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của  

Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 

05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối 

ngoại góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 30/7/2021 

của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 

13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động của 

Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn thành phố; Công văn 

số 5406/BTTTT-TTĐN ngày 31/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về 

việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2022; Kế 

hoạch số 39/KH-UBND ngày 23/02/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về 

công tác thông tin đối ngoại thành phố Hải Phòng năm 2022. 

- Các hoạt động thông tin đối ngoại được triển khai phải bám sát các chủ 

trương, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm phục 

vụ nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo. Chấp hành nghiêm chế độ bảo mật 

thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các 

quy định hiện hành; tập trung xử lý thông tin đối ngoại, định hướng dư luận, 

hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của các thông tin sai lệnh gây ảnh hưởng đến uy 

tín của ngành; phòng, chống và đấu tranh các luận điệu xuyên tạc về lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo. 

- Công tác thông tin đối ngoại phải được triển khai chủ động, toàn diện, 

thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn; kết hợp chặt chẽ 

giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại nhằm mở rộng hợp tác quốc tế 

(với các nước trong đào tạo lưu học sinh) vì sự ổn định và phát triển của thành 

phố trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC 

1. Nội dung hoạt động thông tin đối ngoại 

- Thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, các chủ trương, chính sách của thành phố trong hợp tác quốc tế về lĩnh 
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vực giáo dục và đào tạo đến cán bộ, giáo viên và học sinh tại các đơn vị giáo dục 

toàn ngành trên địa bàn thành phố. 

 - Thông tin, tuyên truyền những thành tích và các tấm gương tiêu biểu, 

điển hình tiên tiến của ngành nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục và 

đào tạo và hội nhập quốc tế về lĩnh vực này. 

- Giới thiệu tầm quan trọng và nội dung công tác thông tin đối ngoại trong 

tình hình mới; thông tin ngoại giao về các nước có chung đường biên giới với 

Việt Nam; tình hình thế giới, khu vực và hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại 

giao Nhà nước; tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 

và ứng xử của Việt Nam về tình hình Biển Đông. Giới thiệu, quảng bá hình ảnh, 

đất nước, con người Việt Nam; Truyền thống lịch sử, các giá trị văn hóa, tiềm 

năng hợp tác về lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố Hải Phòng. 

- Triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về ASEAN 

năm 2022 trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 

30/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai Quyết định số 1160/QĐ- 

TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành 

động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn thành phố. 

- Phản bác lại các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín 

của ngành, trái với những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, của thành phố liên quan đến lĩnh vực ngành. 

2. Các hình thức thông tin đối ngoại 

 a) Thông tin trên trang Website của các đơn vị giáo dục 

 - Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các 

văn bản chỉ đạo của thành phố; các thành tựu trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội 

và các thành tựu về quyền con người trên địa bàn thành phố.  

 - Các cơ quan, đơn vị giáo dục trong thành phố xây dựng các chuyên mục, 

chuyên trang về thông tin các thành tích nổi bật, các tấm gương, điển hình tiên 

tiến (cán bộ, giáo viên, học sinh) trên trang Website của đơn vị mình, đồng thời 

thông tin thường xuyên về các hoạt động chuyên môn của nhà trường để cán bộ, 

giáo viên, học sinh và nhân dân được biết. 

 - Xây dựng cơ sở dữ liệu ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường hiệu 

quả, giới thiệu về lĩnh vực giáo dục và đào tạo của thành phố. Đăng tải toàn văn 

các văn bản quy phạm pháp luật về thông tin đối ngoại của thành phố trên trang 

Website của đơn vị theo đúng các quy định của phát luật hiện hành. 

b) Các loại hình thông tin đối ngoại khác: 

- Hoạt động thông tin đối ngoại về giáo dục và đào tạo được tổ chức thực 

hiện thông qua nhiều loại hình thông tin đối ngoại như: các hoạt động văn hóa - 
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văn nghệ, thể dục - thể thao, các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, các 

hoạt động tham quan, trải nghiệm của cán bộ, giáo viên và học sinh; các hội nghị, 

hội thảo hợp tác quốc tế với các nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

- Tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc 

phòng quan trọng của đất nước, của thành phố như:  92 năm Ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, 

132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), 77 năm Ngày 

Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng 

Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2022) và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022.. 

.các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt 

là kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại 

hội XVI Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 

- 2025; kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 45- 

NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động số-76-Ctr/TU của 

Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW; lồng ghép với 

việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong 

trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị của đất nước, thành phố; chủ đề năm 

2022 của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông 

thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”; tuyên truyền phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19;... Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phê phán các quan điểm sai 

trái, thù địch; đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc lịch sừ, kích động, chia 

rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. 

- Đẩy mạnh quảng bá về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của Việt 

Nam, thông tin về vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN, đặc 

biệt trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN vào năm 2020; vai trò của Việt 

Nam khi trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 

nhiệm kỳ 2020-2021. 

- Cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến thành phố được dư luận 

nước ngoài quan tâm; giải thích, làm rõ, đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh 

hưởng đến uy tín, hình ảnh của thành phố; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Việt Nam 

và thành phố Hải Phòng trên mạng xã hội. 

- Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ của Tổ quốc.  

- Tổ chức các sự kiện trong và ngoài nước để thông tin, tuyên truyền, 

quảng bá về thành phố. 

- Theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước viết về thành 

phố Hải Phòng; chủ động cung cấp thông tin, tài liệu, lập luận, đấu tranh phản 

bác các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của thành phố. 
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- Tham gia tập huấn (do thành phố và Sở GD&ĐT và các quận, huyện tổ 

chức) kiến thức về thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin 

cho báo chí. 

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại 

1.1. Xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

1.2. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ về thông tin đối ngoại 

cho cán bộ kiêm nhiệm. 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

1.3. Hướng dẫn thực hiện công tác thông tin đối ngoại cho các phòng Sở 

và các các đơn vị giáo dục (phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông). 

- Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiêm nhiệm thông tin đối 

ngoại.  

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại, công tác phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, dành cho Thủ trưởng các Phòng Giáo 

dục và Đào tạo quận, huyện và các đơn vị giáo dục. 

Thời gian thực hiện: dự kiến Quý II, năm 2022. 

2. Các nhiệm vụ thông tin đối ngoại cơ bản 

2.1. Giới thiệu những tấm gương điển hình tiên tiến Ngành Giáo dục và 

Đào tạo (cán bộ, giáo viên, học sinh); 

2.2. Giới thiệu, thông tin về chương trình đổi mới giáo dục phổ thông, 

sách giáo khoa mới; 

2.3. Giới thiệu, quảng bá quá trình hợp tác đào tạo với các tỉnh thuộc các 

nước (đào tạo lưu học sinh trên địa bàn thành phố Hải Phòng); tăng cưòng công 

tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia trong tình hình mới. 

2.4. Cung cấp thông tin báo chí về tình hình phát triển giáo dục và đào tạo 

trong năm học (quy mô trường, lớp; trường chuẩn quốc gia; kết quả thi tuyển sinh 

vào lớp 10, thi tốt nghiệpTHPT, thi chọn học sinh giỏi, thi chuyên đề...) 

2.5. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ các sự kiện chính trị - 

xã hội quan trọng và các sự kiện đối ngoại lớn của thành phố. 

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, các đơn vị giáo dục căn cứ nội 

dung trên, xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện, đặc điểm của đơn 

vị mình, định kỳ hàng quý, 6 tháng (05/5), hàng năm (05/11) báo cáo kết quả 
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triển khai về Sở Giáo dục và Đào tạo (Văn phòng Sở) để tổng hợp báo cáo Ủy 

ban nhân dân thành phố. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, các đơn vị giáo dục có trách 

nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này. 

2. Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Phòng Giáo dục 

và Đào tạo quận, huyện, các đơn vị giáo dục thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các 

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, các đơn vị giáo dục báo cáo về Ban 

Giám đốc Sở (Văn phòng Sở) cho ý kiến chỉ đạo, bổ sung, điều chỉnh cho phù 

hợp. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai hoạt động thông tin đối ngoại năm 2022 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND thành phố; 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Ban Giám đốc; 

- Trưởng các phòng cơ quan Sở; 

- Phòng GD&ĐT quận, huyện; 

- Các trường THPT;                          

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Webstite Sở; 

- Lưu: VT.                           

                 KT. GIÁM ĐỐC 

                PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
                  Phạm Quốc Hiệu 
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