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KẾ HOẠCH 

Hoạt động Thông tin đối ngoại năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 861/KH-UBND ngày 22/12/2023 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại năm 

2023, Sở Tư pháp ban hành kế hoạch cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cấp ủy, thủ 

trưởng đơn vị, đảng viên, công chức, viên chức về vị trí, vai trò ý nghĩa của công 

tác thông tin đối ngoại. 

- Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tăng cường gắn kết giữa 

thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, đưa thông tin của Ngành, của tỉnh một 

cách chính xác, kịp thời, sinh động, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Đồng 

thời, đưa thông tin thế giới vào tỉnh Bắc Kạn một cách có chọn lọc, phù hợp với  

chủ trương, quan điểm của Đảng, chính  sách, pháp luật của Nhà nước; phù hợp 

với thuần phong, mỹ tục, văn hóa Việt Nam. 

- Đấu tranh nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của những thông tin, luận 

điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, đặc biệt về các vấn đề biển 

đảo, biên giới, lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định 

chính trị - xã hội, tạo đồng thuận trong nhân dân. 

2. Yêu cầu 

- Hoạt động thông tin đối ngoại phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại, quy hoạch, kế hoạch 

phát triển của ngành Xây dựng. 

- Công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, toàn diện, thường 

xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động thông tin 

đối ngoại; gắn với nhiệm vụ công tác hàng năm của phòng, đơn vị. 

- Chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước 

theo quy định hiện hành. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để đấu 

tranh phản bác, chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. 
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II. NỘI DUNG 

1. Tuyên truyền về các nỗ lực, thành tựu Việt Nam và của tỉnh Bắc Kạn 

trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội 

a) Nội dung:  

Tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động các nội 

dung sau: 

- Chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ công 

tác đối ngoại của tỉnh; các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh...; những thành 

tựu của Việt Nam trong hội nhập quốc tế và những đóng góp của Việt Nam trong 

phối hợp giải quyết các vấn đề quốc tế, khu vực. 

- Chủ trương, chính sách về giảm nghèo nhanh và bền vững, các mô hình 

sản xuất kinh doanh có hiệu quả, các tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động 

sản xuất, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hòa nhập phát triển cùng 

đất nước. 

- Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước thông qua hình ảnh địa phương, 

quảng bá các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt 

Nam nói chung và của tỉnh nói riêng. Tập trung tuyên truyền, quảng bá môi trường 

đầu tư ổn định, an toàn và hấp dẫn với nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội của Việt 

Nam và của tỉnh; việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài, đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Trong đó, tập trung 

tuyên truyền các nội dung sau:  

+ Các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, năm tròn, năm chẵn trong quan hệ 

ngoại giao song phương và đa phương của Việt Nam năm 2023. 

+ Thông tin, tuyên truyền về biển đảo, biên giới trên đất liền. 

+ Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người Bắc Kạn với bạn bè quốc tế; 

giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư, các chương trình, kế hoạch 

hợp tác, xúc tiến đầu tư; cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh… 

b) Đơn vị, thời gian thực hiện: 

- Đơn vị thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2. Tuyên truyền về các nỗ lực, thành tựu Việt Nam và của tỉnh Bắc Kạn 

trong bảo đảm quyền con người 
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a) Nội dung:  

Tuyên truyền các nội dung của Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt 

Nam. Tập trung vào các nội dung: 

- Luật pháp quốc tế về quyền con người, trong đó đặc biệt quan tâm tới 07 

Công ước quốc tế cơ bản về quyền con người mà Việt Nam là thành viên gồm: 

Công ước về các Quyền Dân sự và Chính trị; Công ước về các Quyền Kinh tế, Xã 

hội và Văn hóa; Công ước về Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; 

Công ước về Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc; Công ước về Quyền Trẻ 

em; Công ước về Quyền của Người khuyết tật; Công ước Chống tra tấn và các 

hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; 

kinh nghiệm quốc tế về đảm bảo và thúc đẩy quyền con người. 

- Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về 

quyền con người; kết quả nội luật hóa và triển khai thực thi các cam kết quốc tế về 

quyền con người, các cam kết quốc tế song phương và đa phương mà Việt Nam là 

thành viên hoặc có kế hoạch gia nhập. 

- Tình hình, nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người trên các lĩnh vực, 

trong đó có công tác xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống của người dân, các đối 

tượng yếu thế, dễ bị tổn thương để không ai bị bỏ lại phía sau; những đánh giá, 

nhận định tích cực của dư luận, truyền thông quốc tế về kết quả công tác bảo đảm 

và phát triển quyền con người của Việt Nam; các thông tin tích cực, đề cao các giá 

trị đạo đức, hướng thiện, lối sống nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương 

ái, lòng yêu nước, tự hào dân tộc. 

- Các vụ việc, các đối tượng trong nước và nước ngoài, các hành vi lợi dụng 

các quyền tự do, dân chủ, quyền con người để vi phạm pháp luật, phương hại đến 

quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và an ninh quốc gia, trật tự an toàn 

xã hội, hình ảnh, uy tín quốc tế của Việt Nam. 

- Các ưu tiên trong đối ngoại về quyền con người của Việt Nam; về vị trí, 

vai trò, sáng kiến và đóng góp của Việt Nam trong các nỗ lực và thành tựu bảo 

đảm quyền con người ở cấp độ khu vực và quốc tế. 

- Tình hình, nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người trên các lĩnh vực, 

trong đó có công tác xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống của người dân, các đối 

tượng yếu thế, dễ bị tổn thương; những đánh giá, nhận định tích cực của dư luận, 



 

4 

 

 

 

truyền thông quốc tế về kết quả công tác bảo đảm và phát triển quyền con người 

của Việt Nam và của tỉnh Bắc Kạn. 

b) Đơn vị, thời gian thực hiện: 

- Đơn vị thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3. Phân công nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại 

Giám đốc Sở Tư pháp trực tiếp phụ trách công tác thông tin đối ngoại. Văn 

phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở tham mưu thực hiện 

công tác thông tin đối ngoại đảm bảo theo quy định. 

4. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc hoàn thiện 

hành lang pháp lý trong công tác thông tin đối ngoại 

a) Nội dung:  

- Tham gia góp ý đánh giá, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hoạt động 

thông tin đối ngoại của tỉnh để phù hợp với tình hình thực tế; tham gia góp ý xây 

dựng các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại thực 

hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

b) Đơn vị, thời gian thực hiện: 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở tham gia góp ý. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

5. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về thông tin đối ngoại 

a) Nội dung: Cử công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng 

kiến thức, nghiệp vụ về thông tin đối ngoại, công tác tuyên truyền, đấu tranh, bảo 

vệ quyền con người theo kế hoạch của tỉnh. 

b) Đơn vị, thời gian thực hiện: 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở chủ trì, tổng hợp. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc Sở đề xuất. 

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của UBND tỉnh. 

6. Cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến tỉnh, thành phố được 

dư luận quan tâm; giải thích, làm rõ, đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh 

hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh, địa phương, cơ quan, đơn vị 
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a) Nội dung:  

Cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-

CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước; thường xuyên theo 

dõi thông tin báo chí đăng, phát, chủ động phản hồi thông tin liên quan đến lĩnh 

vực, địa phương quản lý.  

b) Đơn vị, thời gian thực hiện: 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở chủ trì chủ trì, phối hợp với các phòng, 

đơn vị thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, các phòng, đơn vị 

thuộc Sở tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung trong kế hoạch; chủ động lồng 

ghép các hoạt động thông tin đối ngoại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn của đơn vị. 

2. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, đánh giá và hướng dẫn các đơn vị 

trong việc tổ chức thực hiện, đồng thời tổng hợp báo cáo định kỳ gửi Sở Thông tin 

và Truyền thông theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại năm 2023 của Sở 

Tư pháp./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- LĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang TTĐT của Sở (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Thị Đào 
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