
 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:            /TB-TTĐN 
 

V/v giới thiệu Triển lãm trực tuyến 

 “Trường Sa xanh” để phục vụ công tác    

thông tin đối ngoại về biển, đảo Việt Nam 

       Hà Nội, ngày       tháng      năm 2022   

 
 
 

                      Kính gửi:  Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố 

 

 

Triển khai Kế hoạch hành động về Biển Đông giai đoạn 2021-2025 ban 

hành kèm theo Quyết định số 128/QĐ-BTTTT ngày 27/5/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 577/QĐ-BTTTT ngày 29/3/2022 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch Triển 

lãm trực tuyến về biển, đảo Việt Nam phục vụ công tác tuyên truyền, thông tin 

đối ngoại năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan xây dựng Triển lãm trực tuyến “Trường Sa xanh”. 

Triển lãm trực tuyến “Trường Sa xanh” là một sản phẩm truyền thông đa 

phương tiện, tích hợp các nguồn tư liệu phong phú, sinh động về biển, đảo Việt 

Nam, với hơn 200 bức ảnh, 23 video clip, trên nền tảng Cổng Thông tin đối 

ngoại vietnam.vn, với tên miền: Truongsaxanh.vietnam.vn. 

Với góc nhìn chân thực, sống động và gần gũi về cuộc sống ở Trường Sa, 

Triển lãm góp phần mang hình ảnh biển, đảo quê hương tới gần hơn với nhân 

dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. 

Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở 

Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố giới thiệu về Triển lãm tới cán 

bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Bộ đội Biên phòng 

tỉnh và Ủy ban Nhân dân cấp huyện tổ chức khai thác và cung cấp tư liệu từ 

Triển lãm để phục vụ công tác thông tin đối ngoại về biển, đảo Tổ quốc. 

Đầu mối liên hệ: ông Nguyễn Đăng Bằng, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ - 

Điều phối, Cục Thông tin đối ngoại; ĐT: 02437676666/số máy lẻ 133, 

0989.494.899, email: Bangnd@mic.gov.vn. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:                                                                       
- Như trên; 

- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c);                                                 
- Lưu: VT, NVĐP, Bg.  

 

                    

  

                                              

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 
Đinh Tiến Dũng 
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