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Thực hiện Công văn số 218/BTTTT-TTĐN ngày 20/01/2020 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Chiến lược truyền 

thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài; sau khi nghiên cứu, UBND 

tỉnh Lạng Sơn cơ bản nhất trí và có một số ý kiến như sau: 

1. Một số vấn đề đặt ra với Chiến lược 

Trong những năm gần đây, việc quảng bá hình ảnh của Việt Nam ra nước 

ngoài được ưu tiên, tập trung đối với những tỉnh, thành phố có tốc độ phát triển 

du lịch cao. Còn nhiều địa phương chưa được quan tâm đúng mức, quảng bá 

hình ảnh ra nước ngoài, như: Lạng Sơn, Bắc Kạn, Lai Châu,… dẫn đến tình 

trạng những địa phương chậm phát triển lại hạn chế hơn trong hoạt động truyền 

thông, quảng bá, phát triển du lịch. 

Ngoài nguyên nhân chủ quan do các tỉnh chưa có chiến lược phát triển du 

lịch mạnh mẽ thì có nguyên nhân khách quan là: Nhiều địa phương chưa thực 

hiện hiệu quả giải pháp liên kết vùng trong phát triển du lịch; có những địa 

phương dẫn đầu cả nước trong phát triển du lịch chưa thực sự quan tâm đến hoạt 

động truyền thông quảng bá có tính “vùng” để hỗ trợ cho các địa phương còn lại 

đang khó khăn, hạn chế hơn. Những địa phương còn khó khăn ngày càng trở nên 

tụt hậu hơn. 

Vì vậy, Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước 

ngoài cần được phân tích, tìm ra những thuận lợi, cơ hội cũng như những khó 

khăn, thách thức và đề ra các giải pháp quảng bá phù hợp đối với nhóm những 

địa phương còn nhiều khó khăn. Đề nghị Ban soạn thảo quan tâm nghiên cứu, 

xem xét bổ sung giải pháp giải quyết vấn đề này trong dự thảo Chiến lược. 

2. Đề nghị xem xét, bổ sung dự thảo  

- Bổ sung thời gian vào tên của Chiến lược là: Chiến lược truyền thông 

quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài đến năm 2030. 

- Bổ sung thời gian cụ thể của 3 giai đoạn tại nội dung về Khung Kế 

hoạch truyền thông trong dự thảo Chiến lược.  

- “Nội dung của chiến lược”, “Khung kế hoạch truyền thông” chưa xây 

dựng theo mục tiêu ngắn hạn của Chiến lược (giai đoạn 3 năm). Đề nghị xem 

xét xây dựng theo mục tiêu của chiến lược chi tiết, cụ thể hơn theo giai đoạn. 
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- Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, quy định rõ hơn nhiệm vụ cụ thể của 

các Bộ, ban, ngành có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Chiến lược. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng kính gửi Bộ Thông tin và Truyền thông 

xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- C,PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NTH). 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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