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V/v Báo cáo kết quả thực hiện  

Chương trình hành động của Chính phủ 

triển khai thực hiện Chiến lược thông tin 

đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                ___________________________________________________  

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020 

 

 

 

Kính gửi: 

              - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

              - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

                Trung ương. 

         

Xét Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về kết quả thực hiện 

Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Chiến lược  

thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020 và Kế hoạch thông tin đối ngoại của  

Chính phủ giai đoạn 2018 - 2020 (văn bản số 117/BC-BTTTT ngày 02 tháng 12 

năm 2020), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến như sau: 

1. Đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ 

triển khai thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020 và  

Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018 - 2020 nêu tại  

Báo cáo trên của Bộ Thông tin và Truyền thông.  

2. Các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan:  

- Phát huy những kết quả đã đạt được, bám sát các chỉ đạo của Đảng và  

Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại, tiếp tục chủ động, tích cực triển khai 

công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới theo chức năng, nhiệm vụ  

được giao;  

- Nghiên cứu, đề xuất để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

về thông tin đối ngoại và các đề án, kế hoạch tăng cường công tác thông tin  

đối ngoại mang tính tổng thể, chiến lược, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Phối hợp chặt chẽ trong triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại,  

các sự kiện tuyên truyền, quảng bá về đất nước; chủ động cung cấp thông tin 

cho báo chí trong và ngoài nước và đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch; 



 

 

- Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin báo chí đối ngoại và đẩy mạnh  

ứng dụng công nghệ trong thông tin, tuyên truyền; tăng cường huy động nguồn 

lực xã hội tham gia hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TTg, các PTTg: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam; 
- Ban Đối ngoại Trung ương; 
- Ban Tuyên giáo Trung ương; 
- Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; 
- Văn phòng Trung ương Đảng;  
- Văn phòng Quốc hội;  
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg, 
  Các Vụ: KGVX, TH; 
- Lưu: VT, QHQT (2). TL. 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

Mai Tiến Dũng 
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