
ƯBND THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND Độc iập - Tự do - Hạnh phức

Số: M5 íY?-ỵHXH

V/v tuyên truyền về nhân quyền

Phú Quốc, ngày tháng 01 năm 2023

Kính gửi:
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh;
- Cổng thông tin điện tử thành phố.

ủy ban nhân dân thành phố nhận được Công văn số 1466/STTTT-TTBCBC
ngàỵ 27/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang về việc tuyên
truyền về nhân quyền (có Công văn gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Phạm Văn Nghiệp có ý kiến chỉ
đạo như sau:

Giaọ Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền
thanh, cổng thông tin điện tử thành phố tuyên truyền các nội dung theo đề nghị của
Sở Thông tin và Truyền thông.

Văn phòng HĐND và ƯBND thànli phố thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó
Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đến các đơn vị biết, để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ. UBND thành phố
- LĐVP; đ/c Ly;
- Lưu: VT, vtklyyịl^^
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UBND TÌNH KIÊN GIANG ^ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYẺN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:>í4fcfc/STTTT-TTBCBC Kiên Giang, ngàyXftháng 12 năm 2022
V/v luyỗn truyền về nhân quyền

Kính gửi:
- Báo Kiên Giang;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Căn cứ Công văn số 77/BCĐNQ-CAT ngày 15/12/2022 của Ban Chỉ đạo về
Nhân quyền về việc định hướng công tác truyên truyền, đấu tranh phản bác về
nhân quyền tháng 12/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Kiên
Gianơ, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, cổng Thồng tin điện tử tỉnh,
Thường trực ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo hệ thống thông tin cơ
sờ tăng cường tuyên truyền thưÒTig xuyên một số nội dung như sau:

- Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 -
2025; nêu bật những thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người,
quyền của người dân tộc thiểu số, các quyền dân sự chính trị, bao gồm: tir do ngôn
luận, tự do báo chí Intemet, tự do tín ngưỡng tôn giáo,... ; bên cạnh, phản bác các
luận điệu xuyên tạc, vu cáo về tình hình nhân quyền Vịệt Nam trên các mặt: xây
dựng pháp luật, cải cách tư pháp, đảm bảo các quyền tự do ngôn luận, tự do tôn
giáo, tự do hội họp và lập hội; bác bỏ những đánh giá phiến diện, thiếu khách quan
nhàm mục đích bôi xấu, hạ uy tín Việt Nam.

- Tăng cường tuyến bài đấu tranh với hoạt động của một số tổ chức NGO, tố
chức phản động lưu vong,... can thiệp hậu thuẫn số đối tượng chống đối, vi phạm
pháp luật trong nước như Phạm Đoan Trang, Ngụy Thị Khanh, Nguyền Tường
Thụy, rrần Đức Thạch,. .. dưới các hình thức trao giải thưởng nhân quyền, công
bố báo cáo có nội dung sai lệch, thiếu khách quan.

- Truy cập trang Thông tin điện tử "www.nhanqiiyenvn.org" và 02 trang
Panpage "Nhân quyền Việt Nam", "Tin tức vùng cao" của Văn phòng Thường
trực về Nhân quyền để tham khảo, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, lợi
dụng các vấn đề liên quan đến dân chủ, nhân quyền,

(Kèm theo Công văn sổ 77/BCĐNQ-CAT ngày 15/12/2022 của Ban Chỉ đạo
về Nhân quyền).

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và
Truyền hình Kiên Giang, cổng Thông tin đỉ^ tử tỉnli, úy ban nhân dân các huyện,
thành phô thực hiện tốt nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Liru: VT; TTBCBC.
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