
 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05 tháng 01 năm 2022  

của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối 

ngoại nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

 

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Ban Bí 

thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân 

trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Quán triệt, triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nội dung của Chỉ thị 

số 12-CT/TW; nâng cao nhận thức cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn 

thể và nhân dân về công tác đối ngoại nhân dân góp phần tích cực vào việc giữ 

vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; mở rộng và 

tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân ta với nhân dân 

các nước, làm cho cộng động quốc tế hiểu biết hơn về đất nước, con người Việt 

Nam nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng, chủ trương, chính sách của Đảng, 

Nhà nước ta và những thành tựu của công cuộc đổi mới. 

2. Yêu cầu 

- Xác định cụ thể hóa các nội dung công việc và trách nhiệm của các đơn 

vị địa phương trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW bảo đảm nghiêm 

túc, đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất. 

- Quán triệt quan điểm của Đảng về công tác đối ngoại trong tình hình 

mới; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng nền 

ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao Nhà 

nước và đối ngoại nhân dân. 

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

1. Tập trung quán triệt, tạo chuyển biến nhận thức sâu về vai trò, vị trí, 

tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, một trong ba trụ cột đối ngoại, 

tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại. 

Công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của từng cán 

bộ, đảng viên và người dân. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân là 

góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phục vụ thiết thực sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH CAO BẰNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /KH-UBND Cao Bằng, ngày        tháng 3 năm 2022 
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2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện của Đảng, sự 

quản lý tập trung, hiệu quả của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa 

ba trụ cột đối ngoại và giữa các tổ chức nhân dân với vai trò nòng cốt của Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Liên hiệp các tổ chức 

hữu nghị Việt Nam. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, 

hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ 

trong các hoạt động đối ngoại. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức 

hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả của đối ngoại nhân dân theo phương 

châm "Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả".  

3. Chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển quan hệ đối tác đối 

ngoại nhân dân, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả trong 

các lĩnh vực. Xây dựng nền tảng xã hội tích cực, thuận lợi, tăng cường, củng cố 

quan hệ hữu nghị, nâng cao hiệu quả hợp tác với nhân dân các nước, trước hết là 

các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các nước lớn và các đối tác quan 

trọng khác thông qua các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác phi chính phủ 

nước ngoài, hợp tác phát triển, kết nối kinh tế- thương mại, xúc tiến du lịch - đầu 

tư, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hợp tác về văn hóa - giáo dục, y tế, bảo vệ 

môi trường, ứng phó biến đổi khi hậu, phát triển xanh, phát triển bền vững, hỗ 

trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh cũng như hậu quả thiên tai dịch 

bệnh… Không ngừng đổi mới hình thức và nội dung hợp tác, mở rộng quan hệ 

với các tổ chức, cá nhân nước ngoài có thiện chí với Việt Nam, góp phần nâng 

cao hiệu quả quan hệ song phương với các nước. 

4. Nâng tầm đối ngoại đa phương thông qua sự tham gia tích cực, hiệu 

quả của các tổ chức nhân dân trong các cơ chế, khuôn khổ hợp tác đa phương 

quốc tế và khu vực quan trọng; đóng góp có trách nhiệm, phù hợp với yêu cầu, 

khả năng và điều kiện cụ thể trong các hoạt động hợp tác, phong trào chung của 

nhân dân, đặc biệt tại các cơ chế đa phương quốc tế và khu vực, trên cơ sở các 

nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp, thông lệ quốc tế 

và phương châm vừa hợp tác vừa đấu tranh, góp phần bảo vệ độc lập, chủ 

quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa 

bình, ổn định để phát triển đất nước. Chủ động đấu tranh với các hoạt động 

chống phá Việt Nam, đặc biệt là trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền dân tộc, tôn 

giáo… Tích cực vận động, đa dạng hóa và quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực 

quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với quy định pháp luật Việt 

Nam, luật pháp và thông lệ quốc tế, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc 

gia, vị lợi ích quốc gia - dân tộc. 

5. Làm tốt công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế 

hệ trẻ, phát huy tinh thần yêu nước, nguồn lực to lớn của đồng bào ta ở nước 

ngoài phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; gắn kết phong trào, hoạt 

động của hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài với phong trào, hoạt động của 

các tổ chức nhân dân ở trong nước; phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng 

người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa Việt 

Nam với các nước. 
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6. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại nhân dân, trên cơ sở 

chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng tình, ủng hộ rỗng rãi của 

bạn bè, đối tác quốc tế đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Đổi 

mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và tư duy về thông tin đối ngoại, tăng 

cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và các 

phương tiện truyền thông mới; khai thác mặt tích cực của mạng xã hội góp phần 

nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về các vấn đề quốc tế, về công tác 

đối ngoại, cũng như tăng cường hiểu biết tích cực của nhân dân các nước về 

Việt Nam và quan hệ của Việt Nam với các nước. 

7. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu về đối ngoại 

nhân dân; chủ động theo dõi, kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình, xu hướng 

phát triển của các vấn đề toàn cầu, các phong trào chính trị - xã hội, phong trào 

dân sinh, dân chủ, tiến bộ xã hội trên thế giới; chủ động nghiên cứu, xây dựng 

kế hoạch mở rộng, phát triển chiều sâu quan hệ với các đối tác theo từng giai 

đoạn, địa bàn, lĩnh vực, ưu tiên hoạt động của từng đối tác; đề xuất các sáng 

kiến có lợi cho cộng đồng, đất nước. Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực 

lượng làm công tác đối ngoại giữa ba trụ cột đối ngoại, giữa Trung ương và địa 

phương nhằm thống nhất về quan điểm, chủ trương, biện pháp và hoạt động 

đối ngoại cụ thể. 

8. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện và thực thi hiệu quả 

hệ thống pháp luật về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp thẩm quyền theo hướng cụ thể, 

hiệu quả; có cơ chế bảo đảm điều kiện thuận lợi để đối ngoại nhân dân phát huy 

những lợi thế đặc thù trong công tác đối ngoại. Quan tâm đổi mới, sắp xếp, kiện 

toàn tổ chức, bộ máy, biên chế làm công tác đối ngoại nhân dân từ Trung ương 

đến địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ làm công tác đối ngoại nhân dân thông qua tuyển dụng, đãi ngộ, đào tạo, bồi 

dưỡng năng lực cán bộ, hội viên bảo đảm vũng vàng về bản lĩnh chính trị, kiến 

thức, nghiệp vụ và ngoại ngữ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Ngoại vụ 

- Chủ trì tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác theo 

dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin về công tác đối ngoại nhân dân; định 

kỳ hàng năm tổ chức sơ kết đánh giá tinh hình thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, hướng dẫn thực hiện các quy định 

của pháp luật liên quan đến các hoạt động đối ngoại nhân dân. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân 

do Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  
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Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan tăng cường công tác 

thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về vị 

trí, vai trò và tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân theo Chỉ thị số 12-CT/TW 

cũng như nội dung các hoạt động đối ngoại nhân dân của của Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

3. Sở Nội vụ 

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng 

cao năng lực, chất lượng cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại nhân dân 

nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân 

được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

4. Sở Thông tin và truyền thông 

- Chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các ngành liên quan 

hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh 

tuyên truyền về công tác đối ngoại nhân dân lồng ghép trong các chương trình 

thông tin đối ngoại; các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục 

về đối ngoại nhân dân, các chương trình, chuyên đề để giới thiệu về các hoạt 

động đối ngoại nhân dân và giao lưu nhân dân giữa tỉnh Cao Bằng và các địa 

phương thuộc các nước mà tỉnh có quan hệ hữu nghị. 

- Tăng cường đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức 

đa dạng trên các nền tảng công nghệ số, sản phẩm truyền thông trong việc quảng 

bá các hoạt động đối ngoại nhân dân. 

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Phối hợp Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan thực hiện các chương 

trình giới thiệu các di sản, danh lam thắng cảnh, truyền thống văn hóa của tỉnh 

với bạn bè quốc tế khi đến thăm tỉnh; hoạt động văn hóa đối ngoại của các địa 

phương, tổ chức nước ngoài tại tỉnh, chương trình đón các đoàn văn hóa, nghệ 

thuật của nước ngoài; xây dựng nội dung xúc tiến, quảng bá du lịch của tỉnh phù 

hợp với tình hình thực tế.  

6. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 

Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế 

hoạch, chương trình, dự án nhằm kêu gọi viện trợ và cứu trợ khẩn cấp từ các tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài, các hội hữu nghị, cộng đồng và cá nhân người 

Việt Nam ở nước ngoài; triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân và hướng 

dẫn, chỉ đạo các hội thành viên làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính 

quyền triển khai các hoạt động hoà bình, hữu nghị, hợp tác với các đối tác nước 

ngoài và thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ.  

Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân 

được cấp có thẩm quyền giao.  

7. Sở Tài chính 
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Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, tham mưu cho Ủy ban nhân 

dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo khả năng cân đối Ngân sách 

địa phương. Phân bổ dự toán, thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định 

hiện hành. 

8. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố 

Xây dựng kế hoạch, chương trình của đơn vị, địa phương và phối hợp với 

các đơn vị, các tổ chức nhân dân dân tuyên truyền đối ngoại liên quan đến công 

tác đối ngoại nhân dân; Hằng năm định kỳ sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, rút 

kinh nghiệm trong triển khai, những vướng mắc, khó khăn, gửi Sở Ngoại vụ 

tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, từ đó giúp cho công tác chỉ đạo thực 

hiện hiệu quả hơn.  

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, các đơn vị, địa phương, có trách nhiệm 

phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đạt 

mục tiêu đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng 

mắc, đề nghị phản ánh bằng văn bản, gửi về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.  

 

 

 Nơi nhận:  
- Thường trực Ban Bí thư (b/c); 

- Bộ Ngoại giao (b/c);                   

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);         

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Uỷ viên UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; 

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP; TPNC; 

- Lưu: VT, NC(KA). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Lê Hải Hòa 
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