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KEHOACH 
thiyc hin Chi thi so 12-CT/TW ngày 05/01/2022 cüa Ban BI thu 

v tang cthng sr lãnh do cüa Bang, nâng cao hiu qua 

dôi ngoi nhân dan trong tlnh hlnh mó'i 

Thpc hin K hoach  s 78-KH/TU, ngày 29/4/2022 cüa Ban ThiRing 
vi Tinh Uy Yen Bái v thirc hin Chi thj s 12-CT/TW ngày 05/01/2022 cUa 
Ban BI thu ye tang cung sir lânh dao  cüa Dãng, nâng cao hiu qua dôi ngoi 

I A 9 F A 9 9 A nhan dan trong trnh hrnh mm (sau day gi tat Ia Chi th so 12-CT/TW). 
Thành u Yen Bái xay dçng K hoach trin khai th?c hin Chi thj s6 12-
CT/TW a Dang b9 thanh pho, ci the nhu sau: 

I. MVC  DICH, YEU CAU 
Quán trit sâu sc du&ng li di ngoi tai Dai hOi XIII cUa Dâng, Dti 

hOi XIX Dâng bO tinh Va Chi thj s 12-CT/TW cüa Ban BI thu nhim nâng 
cao than thuc cua cap uy, chrnh quyen, Mt trn to quoc va cac to chuc chrnh 

- ,. A A 9 A 9 A A A tr - xa h9i thanh pho, cac to chuc than dan va can b9, dang vien, than dan 
trong thành ph6 v vai trô, vj trI, thm quan trQng cUa cong tác di ngoi nhân 
dan trong tInh hInh mth. Xác djnh rô trin khai hiu qua cong tác dOi ngoai 
nhân dan là nhim vii cüa cá h thng chInh trj và cüa toàn dan ma nông cM 
là Uy ban Mt trn To quôc, các to chrc chInh trj - xA hOi  thành phO và các to 
chrc nhân dan. 

Bão dam sir lath dao,  chi  dao  tuyt d6i, trrc tip v mpi mt cüa Bang, 
sir quàn 1 tp trung, th6ng th.t cüa Nhà nuc, tao  diu kin cho các to chrc 
chInh trj - xA hQi va các doàn th nhân nhân cii th hóa các quan diem, chi 
dao cüa Bang v cong tác d6i ngoi nhân dan phU hçip vâi dc dim, tInh 
hInh cUa djaphuang, dan vi nhm thirc hin hiu qua các chiX truang, duing 
loi doi ngoai  trong qua truth thrc hiçn Ngh quyet Dal  hi XIII cua Bang, 
Nghj quyM Dai  hi XIX Bang b tinh và Nghj quyM Dai  hi XX Bang b 
thanh pho Yen Bai. 

Các cp u, chInh quyn, Co quan, don vj barn sat nhim vi1 tai Chi thj 
s 12-CT/TW, K hoach  cUa Ban Thuäng vii Thành Uy Yen Bái và ch(rc 
näng, thim vii, tInh hIth th?c t cUa ccx quan, don vj, dja phuong d trién 
khai thrc hin dam bâo cii th& thiM thrc, hiu qua. 
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II. NHIIM \TIJ, GIAIPHAP 
1. To chtrc tuyen truyen, quan triçt Chi th so 12-CT/TW, nang cao 

nhn thfrc v cong tác di ngoi nhân dan trong tmnh hlnh mó'i 
Cac cp üy, chInh quyn, Mt trn T quc Va cac t chirc chInh frj - xA 

h9l thanhpho va ca soto chixc pho bien, quan triçt va trien khai thrc hiçn cac 
nOi dung cUa Chi thj so 1 2-CT/TWdên can bO,  dãng viên, hOi  viên, doàn viên 
và nhân dan tao  sr chuyên biên ye nhn thcrc, thông nhât ye hành dng dôi 
vói hoat  dng di ngoai nhân dan trong tInh hInh mâi, trong do tp trung vào 
các ni dung sau: 

- D6i ngoi nhân dn là mt trong batri cOt  d6i ngoi gm: d6i ngoai 
Dang, ngoi giao Nha nixac va doi ngo1 than dan. 

- Cong tác dôi ngoi nhân dan là nhim vi cüa ca h thông chfnh tn và 
S A. A 'I A S f S t A A A A S A cua mol can b9, dang vien va cac tang lop than dan. Nang cao hiçu qua cong 

tácdôi ngoai nhân dan nhäm gop phân cüng cO khôi di doàn kêt toàn dan tOe, 
thiêt thc phiic viii sij nghip xây dig và bão vO To quOc trong tInh hhih mâi. 

- Mc tieu cua doi ngoal nhan dan la lam cho than dan the giai hieu ro 
dat nrncc, truyn thông van hóa, con ngi.thi Vit Nam noi chung cUng nhii tinh 
Yen Bái nói riêng; tang cu&ng sir hiêu biêt lan nhau gita nhân dan the giâi và 

A A A A S A A than dan Viçt Nam, gop phan tich circ vao cu9c dau tranh chung cua than 
A f S S A #5 A A #5 9 5 A A A dan the giai vi hoa binh, d9c 

lap 
dan t9c, dan chu va tien bç xa h91; nang cao 

vai trô, uy tin, vj th qu6c th cüa Vit Nam và hInh ãnh, ving dt, van hóa, 
con nguii, tim näng, 1i th cUa tinh và thãnh ph Yen Bái. 

2. Di mói mnh m tir duy, ni dung và phtroiig thfrc hot dng 
di ngo3i nhân dan theo phuo'ng châm "clzü d3ng, linh hogt, sang 40, 
hiçu qua" 

Tang cung sir lãnh dao,  chi  dao  thng nht, toàn din cUa Tinh üy, 
Thành Uy, sir quãn 1 t.p trung, hiu qua cüa Uy ban nhân dan thành phô, sr 
phôi hap chtt chë, hiu qua gitta ba trii cOt  dôi ngoi và gitta các to ehirc 

A #5 t S S #5 9 A I'. A S # #5 f than dan vai vai tro nong cot cua Uy ban Mat tran To quoc va cac to chuc 
chInh trj - x hOi  thãnh phô. 

Dôi mói cong tác dOi ngoi nhân dan, chiX dng hOi  thp quôc té, tIch 
circ huy dOng sir tham gia rQng rAi cüa cà hO th6ng chinh trj, các t chüc xâ 
hOi, doanh nghip và ngui dan. Phát huy có hiOu qua sij chü dng, linh hoat 
cüa Uy ban M.t trn T quc Vit Nam, các t chüc chinh trj - xã hOi  thành 
phô trong to chirc các hoat  dung dOi ngoai  nhân dan, trong do có sir phân 
công, phôi hap cht chë dam bão thông nhât trong lath dao,  chi  dao  dOng  bO, 
hiu qua, tang cung sr hiu bit, that chat mi quan hO doàn kt, hthi nghj, 
tranh thU sir dng tInh Ung hO cUa nhân dan th giói d6i vâi ViOt Nam; dng 
thOi, Mu tranh, phãn bác vâi các quan dim sai trái, thU djch. 
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Tang cu1ng giao hru van boa nh.m quãng bá v ving dat, con ngithi 
Yen Bai noi chung va thanh pho Yen bai noi rieng, thuc day quan hç hcip tac 
trên các linh vc kinh t, chInh tn. Lang ghép các hoat  dng van hóa trong 
các chucmg trmnh d6i ngoai  cüa thành ph, tao  sir dng bO,  phi hqp nhjp 
nhàng giüa ngoi giao van hóa vri ngoi giao chInh trj, ngoi giao kinh t; 
chU dng phôi hçip vói các nganh chi'ic näng có lien quan t chIrc các chi.rong 
trInh v.n hóa có yu t nuâc ngoài a trong hoc ngoài tinh nhm giâi thiu, 
quãng bá nhffiig net van hóa dc dáo, hInh ành con ngui thành ph Yen Bái 
"Vn minh, than thin, doàn kt, sang tao, hOi  nhp" dn vói dông dâo ban  be 
quoc te. 

Chü dng phông ngra, phát hin, Mu tranh và ngän chn mçi am muu, 
hoat dng chông phá cüa các th 1irc thii djch, dc bit trên các ltnh vrc dan 

7 A X P. A P. 9 chu, than quyen, dan tçc, ton glao... 

3. Chü dng hi nhp, mr rng quan h hun ngh và hçrp tác quc t 
Trin khai ding bO,  linh hoat, hiu qua hoat dOng d6i ngoai; chü dng, 

tIch circ mô rng quan h hqp tác hthi nghj cüa dja phi.rong; My m?nh  các 
hoat dng ngoai  giao vn hóa, ngoai giao kinh t, gop phn quàng bá hInh 
ãnh dat nuâc, con nguôi Yen Bái noi chung và con nguäi thành ph Yen Bái 
nói riêng. 

• • • A 0 A 9 9 9 Duy tn va lam sau sac hcm moi quan hç hçip tac voi cac da phuong 
P A A A P A - P A nucic ngoal truyen thong nhi.r: Hoat  d9ng hqp tac ket nghia vol thanh pho 

Chevilly Lame (Cong hôa Pháp) tip tiic &rçic duy trI hiu qua sau 15 nam 
hçip tác. Thóa thu.n hçip tác vâi thành ph Ng9c Khê (Van Nam - Trung 
Quôc); tiêp tiic thiêt lap, phát triên môi quan h thucing mai  dôi vâi huyn Ha 
Khâu, tinh Van Nam, Trung Qu6c. 

Xiic tiên vic thiêt 1p quan h hqp tao vâi các dja phuong rnthc ngoài 
và dja phtrcing khác trong nuâc, troñg tinh có diu kin ttrong dng vai thành 
phô Yen Bái dê hçip tác ye kinh tê, thtrong mai  dâu tu, du ljch, van hóa, giáo 
diic, tang cuang trao di doàn, hqp tao giao liru nhân dan trên các linh virc 
van hoa, giao diic, y te... 

9 A • 9 A A P F P A P A 6 Chu d9ng phoi hqp va ma r9ng quan hç hqp tao vai cac to chuc quoc te 
A F X • • P 7 9 9 A A A de thu hut nguon tai trçi phi chinh phu nuac ngoai phiic vi cho cong cuçc doi 

mâi, pháttrin kinh t - xã hi, chuang trInh giâm ngheo và các chuang trInh 
an sinh xa hi khác trên dja bàn thành ph& 

TIch circ tham gia cáo hQi nghj, chuong trmnh giao hiu g.p m.t, k' 
nim, các dién dan do Trung u'ong, tinh to chirc; dOng thai, to chüc tot cac 
ehuong trInh giao luu van hoá, gp mat, nim các ngày truyên thông a dja 
phuong, thông qua do gop ph.n trin khai dithng li di ngoi eüa Dàng, Nhà 
nuOrc va cfia tinh. Phát huy vai trô cüa Hi htu nghj Vit - Pháp, Vit - Lao, 
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Vit - Trung ciia thành ph6 trong th chirc các hot dOng vi boa bIrth, hçvp tác, 
doàn kit, htfu nghj. 

4. ChIt trçng lam tt cong tác ngu'ai Vit Nam ô nu*c ngoài 
Tiep tic quan triçt sau sac Ngh quyet so 36-NQ/TW ngay 26/03/2004 

cUa Bi ChInh trj khóa IX v cong tác di vâi ngui Vit Nam a nuâc ngoài, 
Chi thj s 45-CT/TW ngày 19/05/20 15 cUa BO Chinh trj v tip tic thy manh 
thrc hin Nghj quyt s 36-NQ/TW cUa Bô ChInh trj khóa IX v cong tác d6i 
vâi nguii Vit Nam & rnrâc ngoài trong tInh hInh mâi; Nghj quyt s 
169/NQ-CP ngày 31/12/2021 cUa ChInh phü v Chwmg trInh hành dng cüa 
ChInh phU tMp tiic thy m?nh  thirc hin Nghj quyt s 36-NQ/TW, Chi thj s 
45-CT/TW và Kt 1un s 12-KL/TW cüa B ChInh trj v cong tác ngu&i 
Vit Nam & nuàc ngoài giai don 2021 - 2026. 

Ph& hçp xây dirng cci sâ dft 1iu v ngu&i Yen Bái clang sinh sang, lam 
vic và hçc t.p & ni.râc ngoài lam c s& phiic vi cho cong tác quãn 1', h trçY, 
tuyên truyn, 4n dng, thu hut ngix&i Yen Bái & nuâc ngoài v thu tur, xay 
drng quê huang, thtniiâc, qua do tng cu&ng gn kt kiu bào v&i qué huang. 

5. Doi moi nQi dung va phirorng thtrc thong tin dot ngoJ, day mnh 
frng diing thành tipi cong ngh thông tin tuyên truyn trong cong tác 
thông tin dii ngoi

A •.• •A Day manh  cong tac quang ba thong tin, girn thiçu hrnh anh cua tinh, 
cüa thành ph Yen Bái ra th gi&i; chü trng dn vic phát huy các giá trj van 
hóa Di tIch ljch sir Quoc gia Ben Au Lâu, kbu tx&ng nim Nguyen Thai H9c, 

A A A * A r. Le dai san van  dçng thanh pho Yen Bai; Den Tuan Quan, den Bach Lam... 
den vâi nhân dan và ban  be quOc té, gop phân quàng bá hInh ânh dat và 
ngRi thành ph Yen Bái, thu hUt phát trin du ljch. 

Tang cuäng tInh chU dng trong cong tác thông tin di ngoai, kjp th&i 
thông tin ye tInh hInh dat niiâc, cUa tinh và nhUng chU trucrng, chInh sách cUa 
Dáng, Nhà nu&c dn vOi các t chi'rc, cá nhân nuâc ngoài và nglxài Vit Nam 
& nuàc ngoài. Da dng hóa phuong thxc thông tin fruyn thông, di mâi hInh 
thirc, ni dung, nâng cao cht1urçing, hiu qua cong tác tuyên truyn v di 
ngo1 nhan dan tren cac an pham cua cac Co quan bao chi cua Trung uong va 
dja phuang, Cong Thông tin din tiLr tinh, Cong Thông tin dôi ngoi tinh, Bàn 
tin Dãng bO thành ph, Trang thông tin din tir thành ph và trên internet, 
mngxâ hi. 

Xây dixng cac chuyên trang, chuyên miic v cong tác d6i ngoai  nhan 
dan, các thông tin gi&i thiu v tht va ngix?ii thành ph Yen Bái bng ting 
Anh va rnt s ngoi ngt khác, phát huy hiu qua các phixcmg tin truyn 
thông da dang cüa cong dng ngu&i Vit Nam & nuOc ngoài; tang cu&ng trao 
dôi, giâi thiu v tinh, thành ph Yen Bái trên kénh thông tin cUa các co quan 
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Trung ixclng, Co quan dai  din  ngoai  giao Vit Nam a nizâc ngoài và trên các 
trang mang  xä hi. 

Tang ci.rng cong tác thông tin dé,i vói nguYi Vit Nam & nuâc ngoài, 
tiêp tic dôi m&i nii dung, da dng hóa phuc.ing thurc chuyn tài thông tin và 
phát huy hiu qua eác kênh truyn thông cüa tinh d chü dng dua thông tin 
v tInh hInh dt nuórc va chü tnrong, chInh sách cüa Dãng và Nhà nuO'c nói 
chung, cüa tinh Yen Bái nói riêng tai cong dng kiu bào. 

6. Nâng cao chat ltrqng cong tác nghiên cfru, tham mu'u ye dôi 
ngoi nhân dan 

Chü dng theo dOi, kjp thii nm b.t thông tin v tInh hInh, xu huóng 
phát trin cüa các vn d toàn c.u, các phong trào chInh trj - xã hi, phong 
trào dan sinh, dan chU, tin b xã hi trén th giói; chU dng nghiên ci.ru xây 
dirng k hoach  ma rng, phát trin chiu sâu quan h di ngoai nhân dan theo 
tirng giai doan,  dja bàn, linh virc, iru tiên hoat ding cüa tüng di tác. 

Uy ban nhân dan thành ph tang crng tham misu, trin khai các hoat 
dtng dôi ngoai nhân dan; phi hçp vai Mt trn T quc và các t chc 
chinh tr - xa hçi thanh pho, doan the nhan dan de to chuc cac hot d9ng doi 
ngoi nhân dan trên dja bàn thành ph. 

7. Xây diyng, bM dirng di ngfl can b lam cong tác di ngoi dáp 
frng yêu câu, nhim vy phát triên cüa thành phô trong giai don mó'i 

Chäm lo xây dirng, du tu ngun lrc tài chInh và con nguai cho cong 
tac doi ngoai noi chung va cong tac doi ngoi nhan dan noi rieng. Trien khai 
thirc hin tot các ni dung cüa Nghj quyt so 21-NQ/TU cüa Tinh Uy và các 
d an, chInh sách phát trin ngun nhân lirc, trong do chütr9ng dao tao,  bi 
throng de xay dirng d9l ngu can b9 doi ngoai  chuyen nghiçp, on dnh, co ban 
linh chInh trj, 1p trixang tu tuang vUngvàng, có phm chtvà dao  dc cách 
mang, tam huyet, co nang lrc chuyen mon, ngo1 ngu gioi va cac ky nang doi 
ngoi dáp rng yeu cu nhim vii trong tInh hInh mâi. Tao  diu kin cho di 
ngü can b tham muu, phi trách cOng tác dôi ngoai tai  các co quan, don vj, 

S A A A A A 

da phuong tham gia cac lop dao tao, tap huan de nang cao nang 1rc ye cong 
tac doi ngoi. 

III. TO CHU'C TH1C HIN 

1. Các chi, dàng b trçrc thuôc Thành üy, các phông, ban, co quan, don 
vi, Uy ban M.t tr,n T quc và các t chiirc chInh trj - xa hti thành ph t 
chirc phO biên, quán trit va trin khai thrc hin các ni dung cia Chi thi s 
12-CT/TW và K hoach  nay phü hp vai diu kin th%rc t; thc hin lông 
ghép vào các k hoach hoat  dng cüa don vj dam bão tiêt kim, hiu qua; 
thirc hin ch d báo cáo kt qua theo quy djnh. 
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2. lily ban nhân dan thành ph6 chi do, huâng dn các phông, ban, ccy 
quan, don vj lien quan trin khai thirc hin Kê hoch nay; djnh k' h.ng näm 
danh gia ket qua thrc hiçn, rut krnh nghiçm kp thai bo sung cac nhiçm vii, 

9 ' 9 9 •A S A X , 1 giai phap dam bao thrc hiçn hoan thanh mic tieu ke hoch de ra va bao cao 
A Ban Thuong vi Thanh uy ye ket qua thrc hiçn theo quy dnh. 

3. Ban Tuyên giáo Thành üy tharn muu dua vào K hoach tuyên truyn 
näm và djnh hixOng tuyên truyn chuyên d. 

4. Van phông Cap Uy và Chinh quyên thãnh phô chi trI, phôi hçrp vâi 
P A S A -. A A • A A I cac co quan lien quan thuong xuyen theo doi, don doc viçc thc hiçn Ke 

hoach cüa Thành Uy. 
A A S S S 9 9 A F A A Tren day la Ke hoach  cua Ban Thuang vi Thanh uy Yen Bai ye viçc 

trin khaithirc hin Chi thj s 12-CT/TW ngày 05/01/2022 cUa Ban BI thu v 
tang cu?rng sr lãnh dao  cüa Dãng, nâng cao hiu qua dôi ngoi nhan dan 
trong tInh hinh mâi trén dja bàn thành ph Yen Bái. Yêu cu các co quan, 
don vi, dja phtrong nghiêm tue trin khai thirc hin. 

Nai nhân: 
- Thxing tlVc Tinh uS' (c1 b/c), 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy (dê b/c), 
- Các d/c Uy viên BCH Dãng b TP, 
- Các chi, dãng b trrc thuc, 
- Các phông, ban, M1TQ, doãn th TP, 
- Trang thông tin din tir TP, 
-BãntinDãngbthànhpho, 
- Luu BTG, VT/TU. 
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