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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:            /BC-UBND Tam Dương, ngày    tháng 12 năm 2019 

  

BÁO CÁO 

Kết quả công tác ngoại giao văn hóa năm 2019 

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 

 

Thực hiện Văn bản số 594/SNgV-TT ngày 27 /11/ 2019 của Sở Ngoại vụ 

về việc Báo cáo kết quả công tác ngoại giao văn hóa & tuyên truyền biển đảo  

năm 2019, UBND huyện Tam Dương báo cáo kết quả công tác ngoại giao văn 

hóa năm 2019 như sau: 

I. Kết quả hoạt động năm 2019 

1. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành 

Thực hiện Kế hoạch số 1262/KH-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, UBND huyện Tam Dương xây dựng Kế 

hoạch số 47/KH-UBND ngày 28/3/2016 về việc triển khai Chiến lược ngoại giao 

văn hóa trên địa bàn huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đến các 

phòng, ban, cơ quan, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

2. Tình hình thực hiện các hoạt động Ngoại giao văn hóa  

* Trong năm 2019, tại địa bàn huyện chỉ có 02 đoàn tổ chức nước ngoài đến 

địa bàn huyện là: Tổ chức MFM (Microfinance For mother) của Hà Lan thăm 

quan mô hình của “Trung tâm vì phụ nữ và phát triển cộng cộng đồng” tại thôn 

Vỏ, xã Hoàng Lâu và tổ chức PAMWF của Hàn Quốc thăm quan hoạt động tại 

Trung tâm bảo trợ Sao mai xã Hợp Thịnh. 

* UBND huyện tổ chức quán triệt Kế hoạch số 1262/KH-UBND ngày 

09/3/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai Chiến lược ngoại giao 

văn hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 

47/KH-UBND ngày 28/3/2016 về việc triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa 

trên địa bàn huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đến các phòng, ban, cơ 

quan, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

* Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về ngoại giao văn hóa trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin giao điện tử của huyện, hệ thống 

thông tin, truyền thanh của huyện và cơ sở. 

* Thường xuyên cập nhật và phổ biến thông tin, kết quả nghiên cứu, dự 

báo về ngoại giao văn hóa của các cơ quan chuyên môn Trung ương, và của tỉnh 

để vận dụng tại đại bàn huyện. 

* Gắn kết ngoại giao văn hóa với văn hóa với ngoại giao chính trị, ngoại 

giao kinh tế: 
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- UBND huyện phối hợp với các Sở, ngành tham gia các hoạt động đối 

ngoại hàng năm trong khuôn khổ các chuyến thăm của các phái đoàn nước ngoài, 

kỷ niệm các sự kiện ngoại giao trong các điều kiện phù hợp. 

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin cho báo chí 

phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại; trong việc cung cấp thông tin về tình hình 

phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và các lĩnh vực liên quan cho đối tác nước 

ngoài tới tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại huyện;  

- Đa dạng hóa các phương thức giới thiệu, quảng bá văn hóa cho các đoàn 

nước ngoài tới huyện Tam Dương và các đoàn công tác, xúc tiến, tham quan học 

tập của huyện tại nước ngoài. 

* Đảm bảo kinh phí và các nguồn lực cho các hoạt động ngoại giao văn hóa: 

- UBND huyện đã giành một phần kinh phí ngân sách để đưa tin, viết bài, 

làm tài liệu giới thiệu, quảng bá về huyện Tam Dương; hợp tác với đài truyền 

hình và các báo xây dựng các chương trình quảng bá hình ảnh Tam Dương. Trong 

đó, quảng bá về hình ảnh, con người, đặc sản thương hiệu “Gạo Long Trì” của 

huyện; bố trí cho cán bộ tập huấn về ngoại giao Văn hóa, khi có điều kiện tham 

gia cùng đoàn của tỉnh xúc tiến đầu tư để mời các doanh nghiệp vào đầu tư tại địa 

bàn huyện Tam Dương. Tổ chức và tham gia các cuộc triển lãm và Hội chợ 

thương mại trong tỉnh và các tỉnh bạn, thông qua đó giới thiệu và quảng bá hàng 

hóa, tiềm năng thế mạnh của huyện. 

- Quảng bá logo hình ảnh vùng đất, lịch sử, văn hóa, du lịch, con người 

huyện Tam Dương ra thế giới, trên các phương tiện thông tin đại chúng và các 

kênh thông tin khác. Biên soạn và phát hành các ấn phẩm văn hóa: Bộ hình ảnh 

quảng bá về lịch sử truyền thống, văn hóa du lịch, danh lam thắng cảnh, quê 

hương và con người huyện Tam Dương. Tham gia các chương trình, hoạt động 

quảng bá tại các hội chợ, triển lãm, hội thảo quốc tế do tỉnh và trong huyện tổ 

chức... 

- UBND huyện huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ, đầu tư phát triển 

văn hóa nói chung, ngoại giao văn hóa của huyện nói riêng; đồng thời chỉ đạo 

phối hợp với Công an huyện, Phòng Văn hóa Thông tin và TT và các cơ quan liên 

quan hướng dẫn, quản lý hoạt động của phóng viên, đoàn báo chí nước ngoài đến 

tác nghiệp trên địa bàn huyện.  

3. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 

* Thuận lợi:  

- Luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, lãnh chỉ đạo của các cấp, của 

Huyện ủy, HĐND huyện trong thực hiện công tác ngoại giao văn hóa trên địa bàn 

huyện và trong chương trình tập huấn chuyên môn liên quan cho cán bộ tham gia 

để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác đáp ứng yêu cầu hội nhập 

quốc tế ngày càng sâu rộng. 

 

* Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:  

 - Tam Dương là huyện trung du, miền núi cơ sở hạ tầng còn hạn chế nên 

việc thu hút đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến đầu tư còn gặp khó 
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khăn, dẫn đến việc quảng bá trực quan cho lĩnh vực Văn hóa địa phương chưa 

sâu. 

- Cán bộ làm công tác ngoại vụ kiêm nhiệm, chưa được đào tạo cơ bản cho 

nên còn hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ đối ngoại. 

- Thời gian, kinh phí dành cho tham quan, học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ còn 

hạn hẹp, khó khăn. 

II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 

1. Tiếp tục triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa phải bám sát chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với 

phong tục, tập quán của Việt Nam và thông lệ quốc tế; có trọng tâm, trọng điểm, 

hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

2. Gắn kết ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế, 

trong đó ngoại giao văn hóa là nền tảng tinh thần của hoạt động đối ngoại, góp 

phần tăng cường đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các đối tác nước ngoài, giữ vững 

môi trường hòa bình, tạo điều kiện hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an 

ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện. 

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất 

nước và con người địa phương, của tỉnh Vĩnh Phúc bằng nhiều hình thức như 

thông qua bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài… 

4. Xác định ngoại giao văn hóa là nhiệm vụ chung của các tổ chức Đảng, cơ 

quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, từ huyện tới cơ sở; từ đó phát huy tính 

chủ động, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành liên quan nhằm 

thực hiện thắng lợi Chiến lược Ngoại giao văn hóa của Chính phủ và của tỉnh. 

III. Kiến nghị đề xuất 

- Đề nghị tỉnh, cơ quan chuyên môn cấp trên tăng cường công tác bồi 

dưỡng tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác Ngoại giao văn hóa ở huyện.  

Trên đây là báo cáo kết quả công tác ngoại giao văn hóa năm 2019, phương 

hướng nhiệm vụ năm 2020 của UBND huyện Tam Dương./. 

 
Nơi nhận:  

- Sở Ngoại vụ; 

- Chủ tịch và  PCT UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa &TT: 

- C.PVP; 

- CVTH; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Đặng Công Hòa 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2019-12-16T09:21:24+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Đặng Công Hòa<Hoadc@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2019-12-16T09:29:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2019-12-16T09:30:17+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2019-12-16T09:30:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương<ubndtamduong@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




