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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác nhân quyền năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-BCĐ.m, ngày 24 tháng 02 năm 2023 của 

Ban chỉ đạo công tác nhân quyền tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện công tác nhân 

quyền năm 2023, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm triển khai thực hiện, hiệu quả các nội dung nhiệm vụ tại Kế hoạch số 

14/KH-BCĐ.m, ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Ban chỉ đạo về nhân quyền tỉnh 

Cao Bằng về việc thực hiện công tác nhân quyền năm 2023, đồng thời nâng cao 

ý thức của cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị đối 

với công tác bảo đảm quyền con người và đấu tranh với các âm mưu, hoạt động 

của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền chống phá Việt Nam. 

Tăng cường công tác bảo vệ và đấu tranh nhân quyền gắn với thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an 

ninh, bảo đảm tốt các quyền con người và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu,  

thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động trong và 

ngoài nước… bảo đảm yêu cầu chính trị, pháp luật và đối ngoại. 

Chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp chủ yếu, xác định đây là một 

trong các nhiệm vụ thường xuyên của Sở. 

2. Yêu cầu 

Các Phòng, Trung tâm trực thuộc Sở và các tổ chức, đoàn thể quán triệt, 

tuyên truyền các nội dung nêu tại Kế hoạch số 14/KH-BCĐ.m, ngày 24 tháng 02 

năm 2023 của Ban chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Cao Bằng và thực hiện nhiệm vụ 

được giao tại Kế hoạch này gắn với các hoạt động của các phòng, Trung tâm và 

các phong trào, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 

quan, đơn vị. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quyền 

con người và nghĩa vụ của công dân. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác 

bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời khác 

phục những sơ hở, không để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền 

chống phá ta. 
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2. Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội, các chính sách về tôn giáo, dân tộc, đất đai, lao động, an sinh, xã hội, 

chính sách với nhóm dễ bị tổn thương để không ngừng cải thiện đời sống Nhân 

dân, bảo đảm an sinh xã hội và các quyền cơ bản của công dân, nhất là các địa 

bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. 

3. Tiếp tục thực hiện cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa, cải cách hành chính, trợ giúp pháp lý, thực hiện quy chế dân chủ 

ở cơ sở, mở rộng dân chủ trong Đảng và trong xã hội. Phát hiện, xử lý kịp thời 

những thiếu sót, khuyết điểm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực 

thi các quyền cơ bản của con người. 

4. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về công tác nhân quyền nhằm nâng 

cao chất lượng, nội dung thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng 

mạng internet. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối nội và đối 

ngoại về thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam; kiên quyết phê 

phán, vạch trần, phản bác thông tin xấu, độc, những luận điệu sai trái, xuyên tạc 

về tình hình nhân quyền ở Việt Nam và trên địa bàn tỉnh. 

5. Nắm chắc tình hình, dự báo kịp thời những âm mưu, hoạt động lợi dụng 

vấn đề nhân quyền để chống phá ta của các thế lực thù địch, từ đó có chủ trương, 

đối sách đấu tranh vô hiệu hóa các hoạt động của chúng; ngăn ngừa hoạt động 

biểu tình, gây rối, bạo loạn, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trên 

địa bàn tỉnh. Tạo thế chủ động trong đấu tranh về nhân quyền, linh hoạt trong xử 

lý các vấn đề cụ thể, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. 

6. Giải quyết dứt điểm các tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài, các vụ 

việc liên quan đến tôn giáo, dân tộc, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích 

động gây rối an ninh, trật tự, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Hợp tác Quốc tế - Lãnh sự, người Việt Nam ở nước ngoài 

Phối hợp với Công an tỉnh và các phòng chuyên môn nắm bắt tình hình các 

tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi can thiệp, lợi dụng vấn đề nhân quyền để 

chống phá Đảng và Nhà nước, trên cơ sở đó chủ động tham mưu, đề xuất với 

Lãnh đạo Sở kịp thời giải quyết đối với các vấn đề nhạy cảm liên quan đến dân 

chủ, nhân quyền trong hoạt động tiếp xúc, làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài. 

Thực hiện công tác tham mưu hợp tác quốc tế, quản lý hoạt động của của 

các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, công tác đối với người Việt Nam ở nước 

ngoài, bảo hộ công dân,... 

2. Phòng Quản lý Biên giới 

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai lồng ghép công 

tác tuyên truyền nhân quyền vào các buổi tuyên truyền về các văn kiện biên giới 

trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. 
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3. Thanh tra Sở 

Phối hợp với các phòng, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản, 

đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác 

nhân quyền. 

4. Văn phòng Sở  

Thực hiện tốt nhiệm vụ nắm bắt, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu Lãnh 

đạo Sở chỉ đạo giải quyết kịp thời có hiệu quả các vấn đề, vụ việc nhạy cảm liên 

quan đến nhân quyền, nhất là các vụ việc liên quan đến tôn giáo, dân tộc. 

Phối hợp với Thanh tra Sở Tham mưu triển khai thực hiện các văn bản chỉ 

đạo của Ban chỉ đạo Nhân quyền của tỉnh về công tác nhân quyền và thực hiện 

chế độ thông tin, báo cáo. 

Chủ trì tổng hợp, định kỳ báo cáo tháng trước ngày 16 hằng tháng; báo cáo 

6 tháng trước ngày 16/6, báo cáo Quý III trước ngày 16/9, báo cáo năm trước 

ngày 16/12. 

5. Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại 

Cập nhật trên Trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng các văn 

bản liên quan đến công tác nhân quyền, thường xuyên đăng tin bài tuyên truyền 

về thành tựu nhân quyền, kết quả công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, 

chăm lo cuộc sống cho người dân trên địa bàn tỉnh. 

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở làm tốt chức năng quản lý, kiểm soát thông tin 

trên Ineternet, trên trang thông tin điện tử...về các thông tin xuyên tạc về công 

tác nhân quyền, kích động gây mất ổn định an ninh, trật tự.  

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác nhân quyền năm 2023 của Sở Ngoại 

vụ, yêu cầu các phòng chuyên môn, Trung tâm Thông tin trực thuộc Sở và các tổ 

chức đoàn thể của Sở nghiêm túc triển khai, thực hiện. Trong quá trình triển khai 

thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, yêu cầu các phòng, Trung tâm phản ánh về 

Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở;  

- Trung tâm trực thuộc Sở;  

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Cao 
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