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V/v triển khai thực hiện Kế hoạch
số 859/KH-UBND ngày 04/5/2022
của UBND tỉnh về Kế hoạch triển
khai thực hiện Chiến lược Ngoại
giao văn hóa đến năm 2030 trên địa
bàn tỉnh Gia Lai

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện.
Thực hiện Công văn số 481/SNgV-HTQT ngày 09/5/2022 của Sở Ngoại
vụ về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 859/KH-UBND ngày 04/5/2022 của
UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến
năm 2030 trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị
triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh cũng
như nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vị
trí và tầm quan trọng của công tác ngoại giao văn hóa. Bám sát và cụ thể hóa các
nội dung của Nghị quyết của Đại hội Đảng XIII liên quan đến đối ngoại và phát
triển văn hóa, các chỉ đạo, định hướng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
2. Chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung Chiến lược Ngoại
giao văn hóa, kế hoạch thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030
trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tăng cường công tác tham gia các chương trình trong
lĩnh vực ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh; kết hợp các biện pháp của ngoại
giao văn hóa với thông tin đối ngoại; kết hợp nội dung ngoại giao văn hóa với
các hoạt động đối ngoại của từng cơ quan, đơn vị.
3. Quảng bá các giá trị, văn hóa, hình ảnh, con người của tỉnh Gia Lai,
trong đó chú trọng việc lan tỏa các giá trị, tư tưởng, quan điểm nhân sinh quan,
thế giới quan tiến bộ và cao đẹp của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là thông qua
hình ảnh, giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các danh nhân được
UNESCO vinh danh.
4. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền một cách thực chất, hiệu quả;
xác định nhiệm vụ ngoại giao văn hóa không chỉ là giới thiệu, quảng bá thông qua
truyền tải thông tin đơn thuần mà cần lan tỏa giá trị cao đẹp của dân tộc.
5. Kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền một cách đa dạng, sáng tạo, tận
dụng những lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư về tốc độ, hàm
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lượng thông tin, khả năng tiếp cận công chúng; thúc đẩy kết hợp với ngoại giao
số, ngoại giao công chúng. Thông qua đẩy mạnh truyền thông quốc tế, truyền
thông xã hội, nhấn mạnh thông điệp về một Việt Nam “hòa bình, thân thiện, an
toàn và đáng sống”.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầ u các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Long

