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Thực hiện Công văn số 64/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 18 tháng 01 năm 

2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng về việc triển khai 

truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai 

đoạn 2023 - 2028, Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các đơn vị triển khai 

tuyên truyền một số nội dung sau:  

1. 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 xóa 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.  

2. 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.  

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

vực, trong đó 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 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.  

4. 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.   



 

 

5. 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.  

6. Tổ chức hoạt động truyền thông hoặc lồng ghép nhiệm vụ truyền thông 

về công tác quyền con người vào các hoạt động nhiệm vụ chuyên môn với các 

hình thức phong phú, đa dạng như: Truyền thông mạng xã hội; phát hành xuất 

bản phẩm; trên hệ thống truyền thanh thành phố, truyền thanh cấp xã; thông tin 

điện tử; bảng tin điện tử công cộng; triển lãm tranh, ảnh tư liệu, tranh cổ động; 

cụm thông tin và các loại hình thông tin cơ sở khác.  

(Gửi kèm theo Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh).  

 Căn cứ nội dung trên, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo có 

hiệu quả./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Sở Văn hóa, TT và Du lịch (phòng QLVHGĐ); 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố;  

- Lưu: VT, VHTT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đệ 
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