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KẾ HOẠCH
Thông tin, tuyên truyền về thực thi Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên
Thái Bình Dương (CPTPP)
Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã có
hiệu lực đối với Việt Nam từ đầu năm 2019. Thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg,
ngày 24/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện CPTPP,
Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) xây dựng “Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về thực
thi CPTPP”, với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:
Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước, ngay khi nhận được
Quyết định của Thủ tướng về phê duyệt Kế hoạch thực hiện CPTPP, Đài TNVN đã xây
dựng kế hoạch chi tiết, yêu cầu các đơn vị biên tập lập chuyên trang, chuyên mục quảng
bá, tuyên truyền về CPTPP, nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ
và các bộ, ngành, tổ chức liên quan; trực tiếp thông tin rộng rãi tới công chúng thông
qua các phương tiện truyền thông của Đài TNVN là: báo nói, báo hình, báo in và báo
điện tử.
Đài TNVN yêu cầu các đơn vị tuyên truyền bám sát thông tin về “Thực thi
CPTPP”, đảm bảo tính toàn diện; khai thác, tổng hợp thông tin tư liệu từ các nguồn
chính thống và phản ánh thực tế sinh động từ cơ sở quá trình thực thi CPTPP; thông tin
cả đối nội và đối ngoại.
Việc thông tin về thực thi CPTPP được tuyên truyền tập trung theo từng nhóm
vấn đề. Trong đó, các nội dung đều phản ánh toàn diện những thành tựu, hạn chế,
nguyên nhân và giải pháp nhằm thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Hiệp định này.
Các đơn vị tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin hay nhằm đảm bảo đạt hiệu
quả tuyên truyền cao; có báo cáo cập nhật tình hình triển khai tuyến tin bài về “Thực thi
CPTPP” tại các buổi giao ban hàng tuần và định kỳ.
Một số nội dung tuyên truyền cần lưu ý:
- Hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ
chỉ đạo, điều hành, kiểm tra… các công tác, hoạt động triển khai thực hiện CPTPP của
các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.
- Hoàn thiện, đổi mới và bổ sung các thể chế, pháp luật phù hợp với CPTPP:
Thông tin về công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, nỗ lực của các
cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy
phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, camk ết trong CPTPP và các công ước
quốc tế mà Việt Nam tham gia. Đặc biệt là tuyên truyền việc kiện toàn tổ chức bộ máy

của cơ quan Nhà nước trong đổi mới thể chế; đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực của
đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
- Tuyên truyền về nỗ lực của địa phương, doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh
tranh, thích ứng với điều kiện mới, đạt được những kết quả tốt trong quá trình thực thi
CPTPP.
- Tuyên truyền các nội dung của CPTPP chuyển tải tới công chúng, đặc biệt
nhưng đối tượng có thể chịu tác động như cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội ngành
nghề, hợp tác xã, ngư dân, nông dân…nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung
cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả CPTPP như: lộ trình
cắt giảm thuế quan; điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế quan; những điểm khác biệt
của CPTPP so với các Hiệp định thương mại tự do trước đây; quy tắc xuất xứ trong
CPTPP; quy định về sở hữu trí tuệ, môi trường, lao động trong CPTPP.
- Thông tin về những cơ hội và thách thức của Việt Nam khi thực thi CPTPP:
+ Cập nhật thông tin về lợi ích mà CPTPP mang lại nhằm phát triển sản xuất,
kinh doanh.
+ Thông tin về các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về CPTPP; về ý kiến của các
chuyên gia, nhà quản lý phân tích nhận định, đánh gia về các vấn đề liên quan CPTPP.
+ Phân tích những thách thức khi tham gia CPTPP như: bảo đảm quy tắc xuất
xứ, sở hữu trí tuệ…và việc thực hiện các cam kết cụ thể có liên quan trong CPTPP.
Những thách thức của CPTPP đến vấn đề lao động, việc làm, xã hội.
+ Các giải pháp kịp thời của Việt Nam nhằm tận dụng thời cơ, vượt qua thách
thức, thực hiện hiệu quả CPTPP.
- Thông tin về việc thực thi CPTPP tại các nước thành viên. Thông tin kịp thời
về những phân tích, đánh gia đa dạng về việc thực thi CPTPP tại Việt Nam và các nước
thành viên, tác động của CPTPP đối với doanh nghiệp, thách thức mà mỗi quốc gia đối
mặt, kinh nghiệm để phát huy lợi thế CPTPP mang lại…
II. KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN
1. Trên kênh Thời sự VOV1:
- Tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà
nước; Quốc hội; Chính phủ chỉ đạo, điều hành, kiểm tra… các công tác, hoạt động triển
khai thực hiện CPTPP của các bộ, ngành liên quan.
- Cập nhật thông tin về sự kiện liên quan tới CPTPP trong các bản tin 5 phút, bản
tin chính.
- Xây dựng chuyên mục về CPTPP.
- Thực hiện phỏng vấn, tọa đàm phản ánh, trao đổi với khách mời về CPTPP
trong các chương trình Theo dòng thời sự, chương trình chuyên đề.
2. Trên kênh Đối ngoại VOV5 và trang tin tổng hợp vovworld.vn:
- Tổ chức thông tin tuyên truyền về CPTPP phù hợp với nhiệm vụ, tôn chỉ mục
đích của đơn vị.
- Khai thác thông tin từ các đơn vị trong nước biên dịch tin, chuyển ngữ, thông
tin với các loại hình phù hợp về CPTPP.
3. Truyền hình VTC, VOVTV và Báo Điện tử VOV, Báo Điện tử VTC
News, Báo Tiếng nói Việt Nam:

- Cập nhật tin tức trên các bản tin và chuyên mục CPTPP của Đài, trên trang
web.
- Thực hiện các phóng sự, phóng sự ảnh, phản ánh, chuyên mục trong các
chương trình chuyên đề trên các kênh của VTC1, VTC10 và trên trang VOV.VN.
- Lên chuyên mục cập nhật thông tin về những tác động, thách thức của CPTPP
đến các lĩnh vực, đặc biệt là tổ chức công đoàn, người lao động và doanh nghiệp.
4. Các Cơ quan thường trú trong nước và nước ngoài:
- Các CQTT bám sát và kịp thời tuyên truyền những sự kiện, thông tin liên quan
tới CPTPP tại khu vực theo dõi.
- Chủ động phỏng vấn, phản ánh những nỗ lực của địa phương trong việc thực
hiện các cam kết trong CPTPP; những tháo gỡ về thủ tục hành chính, cơ chế chính sách
của địa phương, sở ngành cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp
cận thị trường, những vấn đề đặt ra trong sản xuất, những quyền lợi của nông dân trong
khi tiến trình tham gia CPTPP.
5. Các đơn vị chức năng liên quan:
5.1. Ban Thư ký Biên tập và Quan hệ đối ngoại: Giúp việc Lãnh đạo Đài trong
chỉ đạo, điều phối thông tin về CPTPP; phối hợp cùng các đơn vị theo dõi, đôn đốc, báo
cáo kịp thời Lãnh đạo về kết quả thực hiện; đề xuất khen thưởng/kỷ luật trên cơ sở triển
khai thực hiện kế hoạch thông tin của các đơn vị. Chủ động lưu trữ dữ liệu, sẵn sàng sơ
kết/tổng kết kết quả thực hiện kế hoạch thông tin về CPTPP khi được Lãnh đạo Đài yêu
cầu.
5.2 Trung tâm kỹ thuật: Phối hợp với các đơn vị thông tin đảm bảo an toàn sóng,
hỗ trợ các đơn vị thông tin trong các sự kiện có phát thanh, truyền hình trực tiếp./.
Nơi nhận:
- Tổng giám đốc (b/c);
- Các đơn vị biên tập;
- Các cơ quan thường trú;
- Lưu: VT, TKBT.
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