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TỈNH ỦY KHÁNH HÒA 
BAN TUYÊN GIÁO 

* 
Số 19-HD/BTGTU 

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
Khánh Hòa, ngày 11 tháng 11 năm 2021 

 
HƯỚNG DẪN 

Tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị 
về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới 

 ----- 

Thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTGTW, ngày 20/10/2021 của Ban 

Tuyên giáo Trung ương về“Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW, 

ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài 

trong tình hình mới”(gọi tắt Kết luận số 12 của Bộ Chính trị) và chỉ đạo của 

Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 909-CV/TU, ngày 02/11/2021, Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 12 của Bộ 

Chính trị như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và 

Nhân dân trên địa bàn tỉnh về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác người Việt Nam ở nước 

ngoài; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là cấp ủy, 

tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện có hiệu quả Kết 

luận số 12 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan về người Việt Nam ở 

nước ngoài. 

2. Thông qua công tác tuyên truyền góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn 

kết toàn dân tộc, huy động các nguồn lực to lớn, khơi dậy tinh thần yêu nước 

của đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 

2020 - 2025. 

3. Công tác tuyên truyền cần được triển khai chủ động, tích cực với nhiều 

hình thức linh hoạt, sáng tạo; kết hợp lồng ghép với tuyên truyền thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; thiết thực, hiệu quả, phù hợp trong 

bối cảnh phòng, chống, dịch bệnh Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã 

hội trong trạng thái bình thường mới. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; khẳng định 

cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời 
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của cộng đồng người Việt Nam, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân ở 

trong nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài nhằm phát huy mạnh mẽ sức 

mạnh toàn dân tộc cho công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa ngày 

càng giàu đẹp, văn minh. 

2. Thông tin tình hình người Việt Nam, kiều bào Khánh Hòa ở nước 

ngoài và những đóng góp của kiều bào ta ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở 

Khánh Hòa nói riêng. 

3. Kết quả đạt được của công tác người Việt Nam ở nước ngoài sau khi 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004 của Bộ Chính 

trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 

19/5/2015 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-

NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về công tác người Việt Nam ở nước ngoài 

trong tình hình mới... 

4. Ý nghĩa, sự cần thiết ban hành Kết luận số 12 của Bộ Chính trị; những 

nội dung mới, giải pháp quan trọng sau: 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, 

chính quyền, người đứng đầu trong việc thực hiện có hiệu quả chủ trương đại 

đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Việt Nam ở nước 

ngoài. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, linh hoạt trong triển khai vận động 

người Việt Nam ở nước ngoài. 

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của nước sở tại, triển khai 

các biện pháp tổng thể chăm lo, hỗ trợ đồng bào, nhất là ở những địa bàn khó 

khăn để đồng bào có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh 

tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi vào xã hội sở tại. Tiếp tục nâng cao 

hiệu quả công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh... 

- Khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đóng 

góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh.  

- Đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ đồng bào ta ở nước ngoài giữ gìn tiếng 

Việt, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nói 

chung và truyền thống, văn hóa tỉnh Khánh Hòa nói riêng. 

5. Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, 

Nhà nước, lợi dụng công tác người Việt Nam ở nước ngoài để chia rẽ khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị các sở: 
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1.1. Sở Ngoại vụ  

Bằng các hình thức phù hợp, phối hợp triển khai các hoạt động tuyên 

truyền Kết luận số 12 của Bộ Chính trị, đồng thời nắm bắt tư tưởng, dư luận xã 

hội trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 12 của Bộ Chính trị, báo 

cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo định kỳ. 

1.2. Sở Thông tin và Truyền thông  

- Bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ quan 

báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền Kết luận số 12 của Bộ Chính trị. 

- Quản lý chặt chẽ các cơ quan báo chí, mạng xã hội, hoạt động xuất bản 

trong việc đăng tải thông tin, tuyên truyền, xuất bản ấn phẩm về công tác người 

Việt Nam ở nước ngoài.  

1.3. Sở Tư pháp  

Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật liên quan tới công tác người Việt Nam ở nước ngoài. 

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã 

hội tỉnh 

- Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 19/5/2015 

của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của 

Bộ Chính trị khóa X về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình 

mới; Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác 

người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới...đến cán bộ, đoàn viên, hội 

viên và các tầng lớp nhân dân bằng hình thức phù hợp. 

-  Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khuyến khích và tạo điều 

kiện để kiều bào tham gia đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh. 

3. Các cơ quan báo chí của tỉnh 

Bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có kế hoạch tuyên truyền 

về công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Kết luận số 12 của Bộ 

Chính trị. 

4. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 

Lồng ghép các buổi sinh hoạt, gặp gỡ... thông tin, tuyên truyền đến các tổ 

chức thành viên; người nước ngoài đang sinh sống, học tập, lao động trên địa 

bàn tỉnh; nhân dân các nước có quan hệ hữu nghị, hợp tác với Khánh Hòa; kiều 

bào ta về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài và theo tinh thần 

Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị. 
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5. Ban tuyên giáo/ban tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và 

các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy 

- Tham mưu cấp ủy tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 

12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên và Nhân 

dân. Đồng thời, chỉ đạo đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù 

địch, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

- Nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong quá trình triển khai thực 

hiện Kết luận số 12 của Bộ Chính trị báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo 

định kỳ; phát hiện những vấn đề mới nảy sinh (nếu có) để tham mưu cấp ủy 

kịp thời giải quyết. 

IV. TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải “Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, quán 

triệt Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác 

người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới” do Ban Tuyên giáo Trung 

ương phát hành trên trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (tại 

địa chỉ: https://tuyengiaokhanhhoa.vn, mục “Tài liệu tuyên truyền”). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khai thác tài liệu tuyên truyền 

rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. 

 
Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 
- Lãnh đạo Ban, 
- UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, 
- Các sở: Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp,  
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, 
- Các cơ quan báo chí của tỉnh,  
- Ban tuyên giáo/ban tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy, thành 
ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 
- Các phòng thuộc Ban, 
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

      K/T TRƯỞNG BAN 
      PHÓ TRƯỞNG BAN  

 
 
 
 
 

     Trần Mộng Điệp 
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