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Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện Đề án truyền thông về con 

người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2028; 

Để triển khai Kế hoạch trên một cách kịp thời, hiệu quả Ủy ban nhân dân 

huyện có ý kiến như sau: 

1. Các đơn vị triển khai Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 13/01/2023 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai 

đoạn 2023 - 2028 đến các đơn vị (Gửi kèm Kế hoạch số 87/KH-UBND theo Công 

văn này). 

 2.  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện  

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện và các đơn vị có liên 

quan triển khai nội dung Kế hoạch. Trong đó, chú trọng đến công tác triển khai áp 

dụng cơ chế tổ chức hoạt động cung cấp thông tin cho báo chí về công tác quyền 

con người theo định kỳ. 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, theo dõi, hướng dẫn các ban, 

ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện 

cung cấp thông tin tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ về quyền con người. 

- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp thông tin, xử lý thông tin về con người 

trên địa bàn huyện, đặc biệt là thông tin trên báo chí, mạng xã hội để kịp thời tham 

mưu UBND huyện có biện pháp xử lý phù hợp. 

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai các nội dung của Kế 

hoạch; báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch theo quy định. 

3. Công an huyện 

- Thường xuyên nắm chắc tình hình, dư luận xã hội nhất là thông tin trên 

không gian mạng về các thông tin liên quan đến huyện Trùng Khánh, quan tâm 

việc nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, xử lý nhanh 

chóng, hiệu quả các vấn đề quan trọng, nhạy cảm liên quan đến quyền con người, 

chủ động kịp thời hướng dư luận, đấu tranh hiệu quả các thông tin sai sự thật, luận 

điệu xuyên tạc. 
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- Chủ động cung cấp thông tin, định hướng những vấn đề được dư luận trong 

và ngoài huyện quan tâm liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự; tăng 

cường phối hợp quản lý, kiểm soát thông tin trên báo chí, trang thông tin điện tử, 

kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, chưa được 

kiểm chứng, kích động dư luận, trái với quan điểm, đường lối, chính sách của 

Đảng và Nhà nước về quyền con người trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập 

trung tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự nhằm 

nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên 

chức cấp huyện, cấp xã người có uy tín và nhân dân, góp phần bảo vệ an ninh, trật 

tự trên địa bàn huyện. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện Đoàn thanh niên 

- Chỉ đạo tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến nội dung về quyền 

con người trong các chương trình ngoại khóa, các buổi sinh hoạt Đoàn, Hội và tuần 

sinh hoạt giáo dục công dân, sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh trong hệ 

thống giáo dục trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo lồng ghép công tác tuyên truyền nội dung về con người trong các 

hoạt động sinh hoạt, các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, tổ chức sinh hoạt chuyên đề 

trong các khối trường học, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về con người, diễn đàn 

trao đổi trực tiếp, trang bị cho học sinh phương pháp tiếp cận thông tin trên mạng 

xã hội một cách khoa học và đúng đắn; sử dụng mạng xã hội vào các hoạt động có 

ích, thiết thực phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu trao đổi thông tin lành mạnh. 

5. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện 

- Tăng cường số lượng các tin, bài, bố trí thời lượng phù hợp để đăng tải, 

phát sóng các nội dung thông tin, tuyên truyền về con người. 

 - Thường xuyên đăng phát thông tin tuyên truyền về công tác bảo vệ quyền 

con người trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo…trong cộng đồng 

các dân tộc trên địa bàn huyện. Phản ánh ý kiến của nhân dân đóng góp xây dựng 

chính sách, pháp luật, qua đó phát huy quyền làm chủ của người dân, nêu gương 

người tốt, việc tốt trong bảo vệ quyền con người tại địa phương. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

chính trị - xã hội huyện 

- Phối hợp triển khai công tác truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ, Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chú trọng 

truyền thông nâng cao nhận thức về con người, quyền công dân, các quy định của 

pháp luật về con người, quyền công dân trong các hoạt động ở cơ sở. 

- Hướng dẫn nhân dân, Đoàn viên, Hội viên tham gia giám sát quá trình thực 

hiện chính sách, pháp luật về quyền con người, quyền công dân. Vận động Nhân 

dân, Đoàn viên, Hội viên tham gia công tác tuyên truyền, khẳng định nỗ lực và 

thành tựu bảo đảm quyền con người ở địa phương và của đất nước trên các lĩnh 

vực, tham gia xây dựng lối sống nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, 

lòng yêu nước, tự hào dân tộc. 
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7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

 Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, định hướng thông tin 

cho báo chí về công tác quyền con người, xây dựng, lưu trữ hệ thống tài liệu, cung 

cấp thông tin tuyên truyền về công tác quyền con người. 

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ 

của cơ quan, đơn vị. 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 trên mạng xã hội,  

hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử cấp xã. 

- Thực hiện đúng quy định về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho 

báo chí, thực hiện cơ chế phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về 

công tác quyền con người theo quy định hiện hành. 

Căn cứ những ý kiến trên đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                           
- Như trên; 

- UBND tỉnh Cao Bằng (b/c);   

- TT.Huyện ủy; 

- TT.HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;   

- Lưu: VT, VHTT.                                                                                      

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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