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QUY CHÉ
(puân lÿ troç.t dône iïhông tin _it6i ngo4i trên tlla bàn tinh Hà Nam

(Barc hành kèrn theo Q"yét dinh s6: 18 tZOl AQ»-UBI'{D n7ayllthdng I nàm 2018

cûa Uy ban nhân dân tinh Hà Nam)

Chucrng I
NIIIING QUY EINH CHUNG

Eièu 1. Ph4m vi dièu chinh, tl6i tugng âp dgng

1. Quy ché này quy dfnh nguyên tâc và nQi dung hopt dQng thông tin dôi
.angoai, nguyên tàc và nQi dung quân lÿ nhà nuôc vê thông tin dôi ngopi trên dia

bàn tinh Hà Nam; câc ho4t dông thông tin ctôi ngo4i cg thé và trâch nhiÇm cüa
câc Sô, Ban, ngành, doàn thé câp tinh, Üy ban nhân dân câc huyÇn, thanh phô
(sau dây ggi chung 1à câc Sô, nganh, dia phucrng) trong viÇc quân Iÿ nhà nuôc và
pirôi hçp, trién khai câc hopt d§ng thông tin dtii ngo4i trên dia bàn tinh Hà Nam.

2. Quy ché nàyâp CUng OOi vcyi câc Sô, ngành, dia phucng, tô chirc, câ nhân quan

lÿ và tham gia thgc hiÇn câc ho4t <lQng thông tin eOi ngo?r trên iTia ban tinh FIa Nam.

Dièu 2. Thông tin dôi ngo4i

Thông tin dôi ngopi quy dinh tpi quy ché này là thông tin quâng bâ hinh anh
.( -i.quôc gia, dât nuôc, con nguài, lich sü, vàn hôa dân tôc Viêt Nam nôi chung và

cüa tinh Hà Nam nôi riêng; thông tin vè chü trucrng, duùng ltii cria Dâng, chinh
sâch, phâp lu$t cüa Nhà nuôc ViÇt Nam và câc chinh sâch cüa tinh Hà Nam ra thé
giôi và thông tin vè thé giôi vào tinh Hà Nam.

Dièu 3. Nguyên tÉc ho4t tlQng thông tin tliii ngo4i

1. Bâo dâm sg lânh dpo cüa Tinh üy, giâm sât cüa Hôi dàng nhân dân tinh
và sg chi dpo dièu hantr thông nhât cüa Üy ban nhân dân tinh, sg phôi hçrp chat
chë, dàng bô, hiêu quâ giüa câc co quan trung uCIng, câc Sô, ngành, dia phucmg

trong ho4t dông thông tin clôi ngo4i trên dia bàn tinh Hà Nam và cô liên quan dén

tinh Hà Nam.

2. Phân công nhiÇm vu cu thê, rô ràng; dè cao vai trô, trâch nhiÇm, tinh chü
dông và sg ptrôi trqp chët chë giüa câc Sô, ngành, d[a phucrng cüa tinh trong quâ

trïnh quân lÿ và tô chirc thyc hiÇn công tâc thông tin dôi ngopi.

3. Két hqp giüa thông tin dôi ngo4i vôi thông tin dôi nQi, tàng cuèrng tinh
hiÇu quâ cüa công tâc tuyên truyèn dôi ngopi. Chü dông dâu tranh phan bâc câc
thông tin sai trâi, xuyên tac liên quan dén câc vân dè tôn giâo, dân tQc, dân chü,;..
nhân quyên, chü quyên lânh thô; bâo vê Dâng, bâo vÇ chê clQ và bâo vÇ Tô quôc
Viêt Nam xâ hôi chü nghîa.
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4. Pbât huy süc m?nh tông hçrp cüa hÇ thông chinh tri Û tàt câ câc câp, oâc

ngành, dia phucrng, câc tô chfic, câ nhân trong viQc thuc hiÇn câc hoAt dQng thông
tin dôi ngo4i.

5. Chü dqng thUc hiên công tâc thông tin dôi ngopi vtra toàn diÇn, thuàng
xuyên, vria,c6 trgng tâm, trong diêm theo ttmg giai dopn; két hqp ch{t chë giüa
thông tin dtii ngo4i vôi câc hoat dông chinh tri, kinh té, vàn h6a dôi ngopi; giüa
ngopi giao nhà nuôc vôi hoat dông dôi ngopi cüa Dâng, d6i ngoai nhân dân nhàm
mô rQng hçrp tâc quôc té trên tinllthân cùng cô lgi, bâo dâm lgi ich cüa quôc gia
và cüa tinh Hà Nam gôp,phg, nâng cao vi thé cüa tinh Hà Nam và cüa dât nuôc
Viêt Nam trên truùng quôc tê.

6. Thr;c hiÇn câc quy dinh cüa phâp luât vè bâo vÇ bi mât nhà nu*c trcng
công tâc thông tin dôi ngopi.

Dièu 4. Kinh phi hogt dQng ttrông tin rlôi ngoçi

§i.ù phi hopt clông thông tin dôi ngo4i cüa câc sô, ngành, dia phuong ûLlgc
cân dôi tir ngân sâch dia phucnrg và câc nguô1 huy dông hqp phâp khâc. Hàng
nàm, càn cû vào yêu câu, nhiêm vU thông tin dôi ngoqi dugc giao, câc Sô, fgành,
dia phuong lâp dç toân kinh phi, güi Sô Tài chinh thâm dfnh, trinh t-ly ban
nhân dân tinh xem xét, quyét dinh theo quy dinh cüa Luft Ngâr, sâch nhà nuôc và
câc vàn bân hu<yng dân thi hành.

Dièu 5. Ché dQ bâo câo và cung câp thông tin

Câc Sô, ngành, clia phucrng xây dUng ké hopch hogt d§ng thQng rin dôi
ngopi và bâo câo két quâ hopt dông thông tin dôi ngoai theo thâm quyèn và ph4m
vi quân 1ÿ. Dinh kÿ hàng_nàm güi Ké hoach ho4t dQng thpng tin dôi ngoai truôc
ngày l5 thang 01 (theo mâu tpi Phr,r tpc 01 cüa Thông tu sô 22120161TT-BTTTT),
Bâo câo nàm truôc ngày 20 thérrrg 1 I (theo mâu tpi PhU lUc 02 ctla Thông tu
sO ZZ|ZO\6ITT-8TTTT) hoàc bâo câo dôt xuât khi c6 yêu càu, güi Sô Thông tin
và Truyèn thông tông hçrp, bâo câo Üy ban nhân dân tinh và BQ Thông tin và

.J(

Truyên thông.

Chuong II
HOAT DSNG THÔNG TIN DÔI NGOAI

Dièu 6. NOi dung quân tÿ nhà nuôc vè thông tin dôi ngo4i

1. Xây d1mg chucnrg trinh, ké hoach vè thông tin dôi ngo4i và ban hành câc
vàn bân quy ph4m phâp lupt vè thông tin dôi ngopi trên dla bàn tinh và tô chric
thUc hiên câc vàn bân dâ ban hành theo quy dinh cüa phâp luat.

2.T6 chûc bQ mây, xây dr,.rng co ché, chinh sâch dôi vôi co quan, tô chüc, câ
nhân tham gia hoqt dông thông tin dôi ngo4i trên dia bàn tinh; trang bi co sô vflt
chât kÿ thu4t nâng cao nàng lgc ho4t dông thông tin dôi ngopi.

3. Tô chüc và quâ,n 1ÿ công tâc nghiên crîu vè thông tin dôi ngopi; dào tao,
Uài auOng nghiÇp qr cho câc co quan, tô chric, câ nhân tham gia hoAt dông thông
tin ilôi ngopi.
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4. Chi Cç.o, hxông dân nôi dung thông tin dén câc co quan thông tân, bâo chi

hopt dQng trên dia bàn tinh; cung câp thông tin cho bâo chi nuôc ngoài, nguài
Viêt Nam ô' nuôc ngoài và công dèng qu6c té; cung câp thông tin tinh hinh thé

.,. -1 , Àgi#i dên câc tâng lôp nhân dân trên dia bàn tinh.

5. Hçp tâc quôc té vè hopt dçng thông tin dôi ngopi.

6. Thanh tra, kiém tra, xû lÿ vi pham và giâi quyét khiéu npi, tô câo trong
ho4t dQng thông tin dôi ngopi theo quy dinh cüa phâp luQt.

7. So két, tông két hoat ilqng thông tin dôi ngo4i; khen thuôrng, kÿ luât dôi
7 ,,vôi ccy quan, tô chüc, câ nhân tham gia ho4t <lông thông tin dôi ngoai.

Eièu 7. NOi dung ho4t tlông thông tin tlôi ngo4i

1. Ho4t dông thông tin dôi ngopi 1à hopt dông dua thông tin dén vôi tô chüc,
câ nhân nuôc ngoài,. nguùi ViÇt Nam ô nuôc ngoài và phôi hçrp dua thông tin
quôc tê dên vôi câc tô chirc, câ nhân trong nuôc.

2. Câc nQi dung cu thé

a) Thông tin vè chü trucyng, duàng lôi cüa Dâng, chinh sâch, phâp luQt cüa
Nhà nuôc; nhüng thành t1ru cüa công cuQc Oôi mOi trên dia ban tinh Hà Nam;
thông tin vè tinh hinh quôc té, dàc bigt là câc nuôc c6 quan hê dôi ngopi vôi tinh
FIà Nam.

b) Giôi thiÇu, quarlg bâ hinh ânh vè vi.tri dia lÿ, con nguèi, licll sü, vàn h6a
tinh Hà Nam; ,rè tqi thé, tièm nàng phât trién và hçrp tâc cüa tinh ctén cQng dàng
qrô. té. Thông tin vè co ché, chinh sâch dàu il trong và ngoài nuôc; xüc tién
thucrng mai, du lich, phât triên kinh té - xâ hQi và hçrp tâc quôc té cüa tinh HàNam.

c) Phân bâc câc luân diêu xuyên tpc, thông tin sai trâi, chôngphâsg nghiÇp
xây dpg và bâo vÇ Tô qutic cüa nhân dân Viet Nam.

d) Chü trucmg mô rQng quan hê hçp tâc quôc té và câc ho4t dông thông tin
dôi ngoai khâc cüa tinh Hà Nam.

Dièu 8. Ho4t tlQrrg thông tin dôi ngo4i

1. Cung câp thông tin qurâng bâ hinh anh cüa tinh qua câc phuong thric sau:

a) CônÿTrang thông tin diên tü cüa Tinh üy, H§i dàng nhân dân, Üy ban
nhân dân tinh, câc Sô, ngành, dfa phuong, bàrrg tiéng Viêt và tiéng nuôc ngoài.

b) Hê thông dü liÇu quang bâ hinh ânh cüa tinh.

c) Xuât ban phâm bàng tiéng ViÇt và tiéng nuôc ngoài.

d) San phàm bâo chi cüa câc phucrng tiÇn thông tin dpi chüng.

d) San phâ- ct;,- câc co quan thông tân quôc gia.

e) Câc san phâm truyèn thông ptrô Uién qua m?ng Internet.
g) Câc hopt dQng truyèn thông cûa câc sU kiÇn lcm tô chüc t?i tinh, trong

nuôc và nuôc ngoài.
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h) câc ho?t dQng tiép xüc, hçp tâc vôi co quan bâo chi nuÔc ngoài.

i) Câc phucrng thüc khâc theo quy dinh cüa phâp luat.

Viêc cung câp thông tin quang bâ hinh ârah cüa tinh duôi mqi hin^h thûc phâi

tuân thü câc quy dinh cüa phâp luât ViÇt Nam và phâp luft nuôc sÔ t4i.

2. Cung câp thông tin giâi thich, tàrm rô

a) Thông tin giâi thich, làm rô là nhüng tu liÇu, tài liÇu, hà so, lâp luân nhàm

giâi thich, làm rô, dâu ffanh v6i câcthông tin sai lêch ânh huông dén uy tin, hinh

ânh cüa dia phucmg, cüa dât nuôc trên câc linh vgc.

b) Câc Sô, ngành, dia phucrng càn cü chric nàng, nhiÇm ug, quyètt hpn theo

quy dinh cüa phâp luQt, c6 trâch nhiêm theo dôi và tông hçrp du luQn bâo chi
trong và ngoài nuôc vè tinh hinh cüa tinh và cüa dât nuôc. Khi phât hiên cô thông
tin, tài liÇu, bâo câo sai lÇch anh huong dén uy tin, hinh anh cüa Viêt Nanr và tinh
Hà Nam, cô trâch nhiÇm bâo câo Üy ban nhân dân tinh Cé chü dçng thông tin,
giâi thich, làm rô dinh huông du lupn và tông hçrp, thôrr gloâo tôi Eô Thôrg t,n ,rà

Truyèn thông và câc co quan liên quan, phpc vu công tâc quân iÿ.

c) Câc biÇn phâp thông tin, tuyên truyèn càn triên khai dé bâo vÇ và nâng

cao uy tin, hinh ânh cüa tïnh cu thé nhu sau:

- Ban hanh thông câo bâo chi giâi thich, làm rô thông tin sai lêch; nguci phât

ngôn cüa Üy ban nhân dân tinh, câc sô, ngành, dia phuong phât ngôn và cung câp

thông tin cho bâo chi trên dia bàn tinh.

- Cü dpi diÇn lânh dao ho{c nguùi phât ngôn tham.du giao ban bâo chi do

Ban Tuyên giâo Tinh üy phôi hçrp vôi Sô Thông tin và Truyèn thông, HQi Nhà bâo

Hà Nam tô chirc dê cung câp thông tin giâi thich, làm rô cho co quan bâo chf khi
dugc Üy ban nhân dân tinh üy quyèn ho{c Sô Thông tin và Truyèn thông yêu càu.

- Dàng tâi thông tin giâi thich, làm rô trên Công lTrangthông tin diÇn tü cüa

tinh, câc Sô, ngành, dia phucmg, câc sân phâm truyèn thông cüa câc co quan

thông tân, bâo chi và câc phucrng tiên khâc, bàng tiéng ViÇt và tiéng nuôc ngoài.

- Cung câp thông tin dê câc co quan thông tân, bâo chi giâi thich, làm rô,
dâu tranh vôi câc thông tin sai lêch.

- Tô chirc cung câp thông tin cho câc lgc lugng tham gia ho4t dông thông tin
-.(..dol ngoal.

3. HÇ thông dü liÇu quâng bâ hinh ânh cüa tinh

a) Hç thông dü liÇu quâng bâ hinh ânh cüa tinh Hà Nam là hç thông dü liêu
duoc sô hôa bàng tiéng ViÇt và tiéng nuôc ngoài, giôi thiêu vè tïnh trên câc linh

A -,'vgc, cung câp clên ceng dông quôc tê và nguùi Viêt Nam ô trong và ngoài nuôc.
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b) Hê thông dü liêu quâng bâ hinh ânh cüa tinh Hà Nam 1à nguàn .*g râp

thông tin chinh thûc vè tinh, ilugc tich hçp vào co sô dü liêu qu6c gia vè thông
', -Aî!n dol ngoal.

c) Câc Sô, ngành, dia phuong, câc co quan thông tân, bâo chf cüa tinh cô
trâch nhiêm cung câp thông tin, dü liêu quâng bâ hinh ânh vè finh Hà Nam.

4. Xuât ban phâm thông tin dôi ngo4i

Xuât bân phâm thông tin dôi ngopi cüa tinh Hà Nam 1à câc ân phâm bàng
tiéng ViÇt và tiéng nuôc ngoài dé cung câp thông tin chinh thüc và quang bâ hinh
ânh tinh Hà Nam tôi cQng dàng q.rô" té và nguùi ViÇt Nam ô nuôc ngoài.

5. Hô trg, hqp tâc vôi câc co quan thông tân, bâo chi, truyèn thông, ph6ng
viên nuôc ngoài

a) Xây dpg quy ché theo câc quy dinh hiÇn hành, tao dièu kiÇn cho câc co
quan thông tân,bâo chi, truyèn thông, phông viên nuôc ngoài hogt dQng trên cÏia

ban tïnh.

b) Xây dpg ccy ché hçp tâc vôi câc co quan thông tân, bâo chi, truyèn
thông, phông viên nuôc ngoài thuc hiÇn câc sân phâm truyèn thông giôi thiÇu,
quang bâ hinh ânh cüa tinh Hà Nam trên câc phucrng tiên thông tin dai chüng ô
nuôc ngoài.

Chucrng III
rnÂcn NHrEM euÂN l.f no4T DqNG THôNG TrN Dôr NGoAr

Eièu 9. Sô Thông tin và Truyèn thông

1. Tham muu, giüp Ûy ban nhân dân tinh quâ,n lÿ nhà nuôc vè thông tin tlôi
ngo4i trên dia bàn tinh.

2. Chü tri, phôi hçp vôi câc sô, ngành, clia phuong xây dung và trién khai thlrc
hiÇn câc chucrng trinh, dè an, dU ân, ké hoach hopt tlQng thông tin dôi ngopi dài hqn,

trung hqn, hàng nàm cüa tinh sau khi duoc Üy ban nhân dân tinh phê duyÇt.

3. Chü tri, phôi hqp vôi câc ca quan liên quan xây dpg ké ho4ch và tô chric
câc lop tflp huân, Uài auOng nghiÇp v.u cho câc câ nhân, tô chüc tham gia hopt

dông thông tin dôi ngopi cüa tinh; tham gia câc lop tâp huân do Bô Thông tin và

Truyèn thông ho{c BQ Ngosi giao tô chüc vè thông tin diii ngopi.

4. Phôi hqp vôi câc ccy quan liên quan tq-o dièu kiÇn cho câc co quan thông

tân,bâa chi, truyèn thông, phông viên nuôc ngoài hoat dÇng trên dia ban tinh.

5. Chü trï, phôi h-o. p vôi câc co quan liên quan tham muu Üy ban nhân dân

tinh và trién khai thuc hiên câc nôi dung hçrp tâc truyèn thông vûi câc co quan

thông tân, bâo chi, truyèn thông, phông viên trong nuôc và qu6c té nhàm giôi
thiêu, cuâng bâ hinh ânh cüa tïnh.
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6. Chü tri, phôi hqp vôi câc sÔ, ngành, dla phucrng xây dlmg, quân 1ÿ, khai

thâc, sü dpng hê thông dü liÇu quang bâ hinh ânh cüa tinh.

7. Phôi hçrp vôi câc c<r quan liên quan tô chüc biên so4n và phât hanh câc ân

phâm phUc vp công tâc thông tin dôi ngopi cüa tinh.

8. Phôi hçrp vôi Ban Tuyên giâo Tinh üy và câc co quan chuyên môn thuQc

Üy ban nhân dân tinh, tham muu Üy ban nhân dân tinh tô chrîc hqp bâo dinh kÿ,
dôt xuât, cung câp, itfnh huông nQi dung thông tin dôi ngopi cho ccv quan thông
tân, bâo chi, câc tô chüc, câ nhân quan tâm.

9. Chü tri, ph6i hçrp vôi câc Sô, ngành, tlia phucrng theo dôi, nghiên ciru du
lupn bâo chi cô nQi dung thông tintâc clông dén dfa phuong; xây dpg tu liÇu, tài
liêu, hà so, lfp luân và chü clQng trong viÇc cung câp thông tin chinh thông dé

giâi thich, làm rô, dâu tranh vôi câc thông tin sai lÇch ânh huông dén uy tin, hinh
ânh cüa tinh.

10. Thuc hiÇn câc quy dinh cüa phâp luât vè dâm bâo an toàn, an ninh thông
tin và bâo vê bi mQt nhà nuôc trong công tâc thông tin dôi ngopi.

1 l. Dôn dôc, huôrng dân, thanh tra, kiém tra công tâc thông tin cIôi ngopi cüa
tinh; dè xuât khen thuông câc tô chric, câ nhân cô thành tich trong công tâc thông
tin itôi ngo4i theo thâm quyèn.

12. Chü ti, phôi hçrp vôi Thanh tra Bô Thông tin và Truyèn thông, câc sô,

ngành, dia phuong thgc hiên viêc thanh tra, kiém ffa, xü lÿ vi ph4m và giâi q.ryét
khiéu n?i, tô câo trong hopt dQng thông tin dôi ngopi trên dia bàn tinh theo quy dinh.

Dièu 10. Vàn phùng Ûy ban nhân dân tinh

1. Chü tri, phôi hçrp vôi câc co quan, don vi cô liên quan tham muu vôi Üy
ban nhân dân tinh triên khai câc ho4t dQng thông tin tlôi ngopi làng ghép trong
n§i dung hopt dQng cüa câc doan di công tâc nuôc ngoài và câc doan khâch nuôc
ngoài vào thàm, làm viêc tai tinh.

2. Chü trï, phôi hqp vôi câc co quan liên quan tô chuc câc cuQc hqp bâo
quôc té cüa lânh dao tinh ô trong nuôc và ô nu6c ngoài; theo dôi, tông hqp du
luân bâo chi nuôc ngoài viét vè Hà Nam.

3. Chü tri, phôi hçp vôi câc ccy quan liên quan chuân bi nôi dung và tô chric
câc cuôc phông vân lânh dAo Üy ban nhân dân tinh cho phông viên trong và
ngoài nuôc liên quan dén hoat dqng thông tin di5i ngoqi.

4. Chü tri, phôi hçrp vôi câc co quan liên quan quân lÿ, huông dàn câc doà1
ph6ng.viên bâo chi nuôc ngoài hopt d§ng trên dia ban tinh; cung câp thông tin vê
kinh tê dôi ngoai, vtu hôa dôi ngo4i và thông tin vê câc lînh vgc khâc cho nguùi
nuôc ngoài.

5. Huông dân câc co quan, dcrn vi liên quan phOi hçrp vôi co quan bâo chi
trong nuôc dua tin vè ho4t dông dtii ngopi cüa lânh clpo tinh.
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Dièu 11. Sô Vàn hôa, Thê thao và Du lich

1. Chü tri, ph6i hqp vôi câc co quan liên quan triên khai ho4t dÔng ngo4i

giao vàn hôa, câc hopt dQng thông tin dôi ngo4i bàng câc hinh thric vàn hôa, vàn
nghê, thé thao, du lich dé quâng bâ nhûmg nét dep vè vung dât, con nguài, lfch

!-
sü, bân sàc vàn hôa dôc dâo cüa tînh Hà Nam.

2. Phôi hqp và tao dièu kiên dê câc co quan liên quan sü dpng cô hiÇu quâ

câc thiét ché vàn hôa, thé dr,rc, thé thao do ngàurh Vàn hôa, Thê thao và Du lich
quân lÿ vào câc hopt dông phuc vp thông tin dôi ngopi khi cô nhu càu.

3. Phôi hçp câc co quan liên quan theo dôi, quân lÿ viÇc xuât khâu, nhâp
khâu vàn hôa phâm, kfp thùi bâo câo Ûy ban nhân dân tinh khi phât hiÇn nhüng
vàn hôa phâm xâu, ânh hucmg clén thuàn phong mÿ tpc, ban sâc vàn hôa, lgi ich
cüa tinh, cüa dât nuôc, con nguùi Viet Nam dé xri lÿ kip thùi.

4. Phôi hqp vôi Sô Thông tin và Truyèn thông và câc don v! Iiên quan xây
dUng và phât hành câc ân phâm phUc vq công tâc thông tin liên quan dén vàn
hôa, du lich cüa dia phuong.

5. Chi dpo ban quân lÿ câc khu, diém du lich trên dia bàn tinh thgc hiÇn
thông tin quâng bâ, tuyên truyèn uè ti"t sü, vàn hôa, danh lam, thâng cânh, con
nguôi Hà Nam và nhüng chü trucrng, duôrng ltii cüa Dârrg, chinh sâch, phâp lu{t
cüa Nhà nuôc n6i chung và cüa tinh Hà Nam nôi riêng thông qua hopt ilông
huông dân du lich và bàng câc hinh thirc thich hçrp.

Dièu 12. Sô Ké ho4ch và Dàu tu
1. Cung câp thông tin cho Sô Thông tin và Truyèn thông vè ho4t dQng xüc

tién, thu hüt dàu tu trong và ngoài nuôc, câc nguèn viÇn trg phât trién chinh thüc
(ODA), câc nguàn vôn phi chinh phü nuôc ngoài (NGOs).

2. Câ1p nhât thông tin thucrng xuyên trên Công thông tin diÇn tu cüa Sô vè

chucnrg trinh, ké hopch hçrp tâc, xüc tién dàu tu cüa tinh t1i câc nuôc, câc vùng,

lanh thô và tô chüc q,r6. té vè phât trién kinh té - xâ hôi; nhirng thanh tyu, tièm

nàng, thé manh cüa tinh; câc co ché, chfnh sâch uu dâi, thu hüt dàu tu, kinh doanh.

Chir trong thông tin cho dôi tuqng nguùi ViÇt Narn ô nuôc ngoài và câc câ nhân, tô

chürc nuôc ngoài cô nhu càu tim hiéu thi truôrng và dàu tu vào ViÇt Nam.

3. Chü trï xây d1rgg nôi dung giôi thiÇu tièm nàng dàu tu cüa tïnh nhàm phuc
vir cho công tâc xüc tién, thu hüt dàu tu cüa tinh.

Drèu 13" Sô Công Thuong

1. Chü tri, phôi hqp vôi Sô Thông tin và Truyèn *rông và câc co quan liên

quan triên khai c6c hoat dông thông tin dôi ngoai theo chric nâng, n^hiêrn vg cüa
.t

:rgarh; tô chirc câclûp tâp huâr-:, dào tao, bôi ciuông kiên thüc vê hôi nhâp kinh tê
q,:âc té chc çé:'u-i công ch';c, viên chûc và sâc doanh nghiÇp trên d[a ban.
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2. T6 chrîc câc hQi nghi xüc tién thuong m?i, t<ét nôi giao thuong mÔ rÔng

thi truùng tàng co hQi giaà luu hqp tâc, tim kiém OOi tac dàu tu nuôc ngoài vào

tinh. Chü ttông tham gia quâng bâ, giôi thiÇu hinh ânh cüa tinh thông qua câc

ho4t <TQng hôi chg, trién lâm quôc té vè thuong m4i.

Dièu 14. Công an tinh

1. Chü tri, phôi hqp vôi Sô Thông tin và Truyèn thông hudrng dân, theo dôi,
kiêm tra viÇc châp hành cné aq bâo mQt thông tin, bâo vê bi mât nhà nuôc trong hopt
ilông thông tin dôi ngopi.

2. Theo dôi, tông hqp diën bién thông tin dôi ngo4i cüa dât nuôc, cua
tinh dê <lè xuât chü truong, biÇn phâp phân bâc câc thông tin sai, xuyên tpc,
chông phâ Dâng, Nhà nuôc.

3. Phôi hçrp vôi Sô Thông tin và Truyèn thông, Vàn phông Üy ban nhân dân
tinh, câc co quan, tton vi liên quan qufui lÿ câc doàn phông viên, bâo chi nuôc

, 'Angoài, câc tô chüc phi chinh phü hopt dông trên lTnh vyc thông tin và truyên
thông hopt dQng tpi tinh.

Eièu 15. BO Chi huy Quân sr; tinh

Phôi hçrp vôi Sô Thông tin và Truyèn thông và câc co quan liên quan thyc
hiên tôt công tâc thông tin dôi ngoai; ctâu tranh phan bâc quan diêm sai trâi, âm
muu "Diên bién hôa binh" cüa câc thé luc thù dich.

Dièu 16. Ban Quân Iÿ câc khu công nghiÇp tinh

1. Chü tri, phôi hçrp vôi câc co quan cô liên quan triên khai câc hopt d§ng
thông tin dôi ngo4i thuQc lTnh vuc don vi php trâch; xây dUng co sô cü liÇu vè
danh muc dg an dàu tu trong khu công nghiÇp theo chirc nàng, nhiÇm vu duqc
giao nhàm clây mpnh viêc tuyên truyèn, quâng bâ hinh ânh, môi truôrng dàu tu
kinh doanh cüa tinh.

2. q;rrigcâp thông tin cho CônÿTrang thông tin <liên tü cüa co quan vè hoat
dông xuât nhâp khâu, dàu tu sân xuât kinh doanh và câc hopt clQng khâc cüa

doanh nghiÇp trong khu công nghiÇp trên dia ban tinh theo quy dinh cüa Nhà
nuôc và phâp 1u4t.

Dièu 17. Sô NQi vu

Phôi hqp vôi Sô Thông tin và Truyèn thông và câc cc qual iiêir c,uan tha;n
muu, giüp Üy ban nhân dân tinh xây dung và bài duông, tpp huân nâng cao cirât
luqng ilôi ngü cân bô, công chüc, viên chüc làm công tâc thông tin dôi ngo4i cüa

tinh theo vi tri viêc làm và quy dinh cüa phâp luat.

Dièu 18. Sô Tài chinh

1. Thâm dinh, dè xuât câp c6 thâm quyèn phân Uô t<intr phi cho câc hoat
dqng thông tin dôi ngopi trên dia bàn tinh theo câc chucrng trinh, dè ân, ké hoach
dâ duoc Üy ban nhân dân tinh phê duyêt.
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2. Chùtri, phôi hqp vôi Sô Thông tin và Truyèn thông huôrng dân câc co

quan liên quan thUc hiên công tâc quân lÿ, sü dUng và thanh quyét toan kinh phi
phuc vu câc hopt dQng thông tin ctôi ngo4i trên dia ban tinh theo quy dinh.

Dièu 19. Câc Sô, ngành, dia phuong

1. Chi dpo và tô chirc thUc hiên nhiêm vp thông tin dôi ngopi trong ph4m vi,
linh vuc quan Iÿ.

2. Cung câp thông tin cho bâo chi trong và ngoài tinh vè câc vân aè fen
quan dén lÏnh vuc chuyên ngành mà dcrn vi, dia phuong quan lÿ; cung câp thông
tin cho Công Thông tin diÇn tü cüa tïnh câc nQi dung liên quan dén yêu càu
thông tin dôi ngo4i.

3. Xây dung câc chuong trïnh, dè ân, dy ân, ké hoach ho4t dQng thông tin
dôi ngoai dài han, trung hpn, hang nàm cüa cüa co QUffi, dcm v[, güi Sô Thông tin
và Truyèn thông thâm dinh, trinh Üy ban nhân dân tïnh và triên Hrai thUc hiçn
sau khi duoc phê duyêt.

4. So két, tông két, itanh giâ hiêu quâ hoat dông thông tin clôi ngopi theo
pham vi quân lÿ và bâo câo két quâ vè SO Thông tin và Truyèn thông theo quy
dlnh tAi Dièu 5 Quy ché này dé tông hçrp, bâo câo Üy ban nhân dân tinh.

5. Phân công tô chirc ho{c câ nhân truc thuQc chiu trâch nhiêm triên khai hopt
ciông thông tin dôi ngoai, güi Sô Thông tin và Truyèn thông theo dôi, tông hçp. Üy
ban nhân dân huyên, thành phô giao Phông Vàn hôa và Thông tin tham mrru, giüp
Üy ban nhân dân huyên, thành phô thlrc hiÇn nhiÇm vU quan lÿ nhà nuôc vè thông
.. -Atin dôi ngoai và triên khai câc hopt dQng thông tin dôi ngopi tai dfa phucrng.

5. Th:rc hiÇn ché dQ bâo rnât thông tin, bâo vÇ bf mflt an ninh, qutSc phông
trong hoqt dQng thông tin déi ngoai theo quy dinh cüa phâp lupt.

*ièu 2G. ts,âo ï{à Nam, Dài Phât thanh và Truyèn hinh I{à Nam, câc co
quan cô Cô.ng/Trang thông tin tliÇn tür

Tàng cuùng sô lugng, nâng cao chât luçmg câc tin, bài viét, phông sg và câc

hinh thüc khâc trong viêc tuyên truyèn vè duùng lôi, chinh sâch cüa Dâng, phâp
lu4t cüa Nhà nuôc, nhât là duùng tôi aôi ngo4i cüa nuôc ta; vân dè hçi'p tâc, hQi

nhêp; vè chü quyè., biên giôi, lânh thô cüa dât nuôc; quâng bâ vè vùng <tât, lich
sü, vàn h6a, du lich, con nguài Hà Nam; nhimg thanh tyu trong công cuçc dôi
môi, chinh sâch thu hüt dàu tu nuôc ngoài, tièm nàng hqp tâc và phât trién cüa

tinh ra thé giôi và thông tin vè thé giôi vào tinh và câc thông tin dôi ngo4i khâc.

Nôi dung thông tin phâi bâm sât sg chi d4o cüa tinh và clüng câc quy dinh

cüa phâp luQt, hinh tf,t. thông tin da dqng, phong phü và hâp dân. Kiên quyét,

nhanh nhpy, kip thùi, hiQu quâ trong viÇc dâu tranh phan bâc câc quan diém sai

trâi, câc thông tin xuyên t4c, b6p méo, sai su thât.
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Chuong IV
rÔ cntc rHIJc HIEN

Eièu 2l.Trâch nhiÇm huông dân và thi hành

1. Sô Thông tin và Truyèn thông c6 trâch nhiêm huông dân, trién khai thgc
hiÇn Quy ché này và theo dôi, tông hqp, bâo câo két quâ thgc hiên vôi câc co

,.r7À
quan co tnam quyen.

2. Câc Sô, ngành, dia phucrng, tô chüc và câ nhân cô liên quan dén hopt
dông thông tin dôi ngoai chiu trâch nhiÇm thuc hiên Quy ché này.

3. Câc Sô, ngành, dfa phucrng c6 trâch nhiÇm phôi hçrp ch?t chë trong quâ
trinh triên khai thgc hiên câc dè ân, du ân, ké hopch hopt dQng thông tin clôi ngopi
do Üy ban nhân dân tinh ban hanh.

4. Câc nQi dung không quy dfnh trong Quy ché này dugc thuc hiÇn theo quy
<Tinh cüa phâp luQt hiÇn hành vè quân lÿ hoAt dông thông tin dôi ngopi.

Dièu 22. Dièu khoân thi hành

Trong quâ trinh thuc hiên, néu cô vuông mâc, phât sinh, câc co quan, dcrn vi
kip thùi phan anh vè Sô Thông tin và Truyèn thông dé tông hçrp, bâo câo Üy ban
nhân dân tinh xem xét süa dôi, bô sung Quy ché cho phù hW.l.?î,,

TM. BAN NHÂN NÂN
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