
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 

 
Số:   146     /BC-PTTH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày  07    tháng 10 năm 2019 
 
 

BÁO CÁO 
Công tác tuyên truyền, thông tin đối nội - đối ngoại về nhân quyền  

 

   

 Thực hiện Công văn số 1533/PTTH&TTĐT, ngày 29/8/2019 của Cục Phát 
thanh, truyền hình và thông tin điện tử về việc đề nghị báo cáo công tác thông tin, 
tuyên truyền đối nội - đối ngoại về nhân quyền.  

 Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn báo cáo cụ thể như sau: 
 

1. Chức năng nhiệm vụ: 

Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn là cơ quan thông tin đại chúng, là 
tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn. Trong năm 
2019 Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn Lạng Sơn luôn bám sát sự lãnh đạo 
của Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo của HĐND, UBND tỉnh, sự hướng dẫn của các cơ quan 
chuyên môn, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền trên sóng phát 
thanh, truyền hình và trên mạng thông tin điện tử về những sự kiện quan trọng trên 
các lĩnh vực thời sự chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng, đối 
ngoại, tạo ra động lực cổ vũ, động viên cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh 
hăng hái thi đua lao động, học tập và công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

 

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyền truyền, thông tin 
đối nội - đối ngoại về nhân quyền: 

 

- Đảng ủy, lãnh đạo Đài PTTH Lạng Sơn đã tập trung quán triệt tới toàn thể 
cán bộ, viên chức và người lao động và nhân dân những nội dung của Chỉ thị số 44-
CT/TW ngày 20/7/2010 của Ban Bí thư về công tác nhân quyền trong tình hình 
mới; Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 14/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về kế 
hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 44- CT/TW của Ban Bí thư; Quyết định số 
16/QĐ-TTg ngày 2/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao 
hiệu quả công tác tuyên truyền về quyền con người; Tuyên ngôn Nhân quyền Thế 
giới và các công ước quốc tế về nhân quyền; Công ước Liên hợp quốc về các quyền 
dân sự và chính trị; Công ước về Xoá bỏ mọi Hình thức Phân biệt Chủng tộc; Công 
ước về Xoá bỏ mọi Hình thức Phân biệt Đối xử với Phụ nữ; Luật Bình đẳng giới; 
Luật Phòng chống Bạo lực Gia đình. 



- Tuyên truyền các văn bảo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương, của Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan chuyên môn về công tác nhân 
quyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. 

- Chỉ đạo bộ phận phóng viên, biên tập viên tích cực khai thác thông tin, 
đưa nhiều tin bài tuyên truyền về các thông tin, hoạt động đối nội - đối ngoại 
về nhân quyền. 

 

3. Kết quả công tác tuyên truyền: 
 

- Trong hoạt động nội bộ của Đài: Chế độ tiền lương, bảo hiểm y tế được 

chi trả, đảm bảo đúng quy định. Cán bộ,  viên chức và người lao động được tạo 
điều kiện học tập, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ 
của Đài được kiện toàn; quy hoạch cán bộ cấp trưởng phó phòng của Đài bổ sung 
thêm cán bộ nữ; Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị được sửa 
đổi, bổ sung đảm bảo quyền, nghĩa vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, viên 
chức và người lao động. 

 

- Đài PTTH Lạng Sơn phối hợp với các cơ quan, ngành chức năng để tuyên 
truyền phát sóng trong các chuyên mục, chương trình thời sự thông tin tuyên truyền 
đối nội - đối ngoại về nhân quyền. 

 

- Tuyên truyền công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền, tập trung tuyên 
truyền về chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của ngành về lĩnh vực lao động, 
người có công, và công tác cải cách hành chính có liên quan trực tiếp đến đời sống 
của nhiều đối tượng trong xã hội, nhất là tập trung vào các nhóm đối tượng yếu thế 
trong xã hội, theo phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. 

 

- Tuyên truyền việc không ngừng nâng cao, đổi mới công tác bảo vệ, đấu 
tranh về nhân quyền trong Đảng, chính quyền, đoàn thể bằng nhiều hình thức 
phong phú, đa dạng, dễ nhớ, dễ thực hiện; trên quan điểm thực hiện đầy đủ, kịp 
thời, chính xác về chính sách cho đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, trẻ em, 
thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng. 

 
- Tuyên truyền  về Đại lễ Vesak 2019, diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14-5 tại 

chùa Tam Chúc (Hà Nam) với đại biểu đến từ 112 quốc gia. Thông qua Đại lễ 
Vesak 2019 khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống tôn giáo 
của nhân dân tại Việt Nam, qua đó phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù 
địch, các phần tử cực đoan thiếu thiện chí đang lợi dụng những vấn đề tôn giáo 
nhằm kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xâm phạm đến chính sách tự do 
tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. 

- Tiếp tục tuyên truyền và cung cấp thông tin cho người dân về công tác nhân 
quyền, thông tin đối ngoại hàng tháng nhằm chủ động thông tin, phổ biến giáo dục 



về nhân quyền; thông tin về thành tựu đảm bảo quyền con người và phản bác các 
luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch". 

- Thường xuyên nắm chắc tình hình, tuyên truyền kịp thời âm mưu, 
phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân 
chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Tuyên 
truyền về sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác bảo vệ, đấu 
tranh về nhân quyền. 

- Tuyên truyền việc xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về 
quyền con người, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của nước 
ta và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. 

- Ngoài ra trong các chương trình thời sự, các chuyên đề, chuyên mục trên 
sóng phát thanh và truyền hình Đài đã dành thời lượng đáng kể để tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục pháp luật. Chuyên đề “ Pháp luật với cuộc sống”  đã đi sâu phản 
ánh về hiệu quả của công tác tư pháp trong triển khai các dự án trọng điểm của 
quốc gia, của tỉnh. 

- Các tin bài tuyên truyền công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền được 
đăng phát sóng trên sóng phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử 
langsontv.vn (chương trình bản tin thời sự hàng ngày; các chuyên mục: Tổng số tin, 
bài đã phát sóng năm 2019 được trên 200 tin, bài, phóng sự. 

4. Nhiệm vụ thời gian tới 

Trong thời gian tới Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục triển khai 
tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước 
về công tác nhân quyền. 

Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 20/7/2010 của Ban Bí thư 
về công tác nhân quyền trong tình hình mới; Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 
14/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 44- 
CT/TW của Ban Bí thư; Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 2/3/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quyền con 
người; Tuyên ngôn Nhân quyền Thế giới và các công ước quốc tế về nhân quyền. 

Tuyên truyền các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh Lạng Sơn 
và các cơ quan chuyên môn của tỉnh về công tác nhân quyền trên địa bàn. 

 

Tuyên truyền các Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và 
Xây dựng nông thôn mới; Chương trình 135; các chính sách đặc thù hỗ trợ phát 
triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN 

 

Tuyên truyền việc phát huy truyền thống yêu nước và phát huy sức mạnh đại 
đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. 



Tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc cảnh giác trước âm mưu “diễn 
biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống 
phá Đảng, Nhà nước ta. 

Chỉ đạo bộ phận phóng viên, biên tập viên tích cực khai thác thông tin, đưa 
nhiều tin bài tuyên truyền về công tác nhân quyền. 

Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn báo cáo Cục Phát thanh, truyền 
hình và thông tin điện tử tổng hợp./. 
   

 
Nơi nhận:                                                                                         
- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;  
- Sở Thông tin và Truyền thông;                                                              
- GĐ, PGĐ Đài; 
- Lưu VT,TC. 
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