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BÁO CÁO 

Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện 

các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 

Căn cứ Công văn số 682/LĐTBXH-VP ngày 22/6/2020 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Đề án Xây dựng 

và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội 

ASEAN đến năm 2025 (Đề án 161), Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết 

quả công tác tuyên truyền như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông 

luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác tuyên truyền 

nhằm nâng cao nhận thức của người dân, các cấp, các ngành về thực hiện các mục 

tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN. 

Sở phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin tuyên truyền 

cho các cơ quan báo chí về thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã 

hội ASEAN. 

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo hệ thống đài truyền 

thanh cấp huyện tiếp sóng, phát sóng các chương trình tuyên truyền của Đài Phát 

thanh và Truyền hình Hà Nam về thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa 

- Xã hội ASEAN. 

Đăng tải Kế hoạch số 1425/KH-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh thực 

hiện Đề án Xây dựng và triển khai thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa 

- Xã hội ASEAN đến năm 2025 giai đoạn 2017 - 2020 tỉnh Hà Nam; thường 

xuyên cập nhật các tin, bài liên quan đến nội dung này trên Cổng Thông tin điện 

tử tỉnh. 

2. Kết quả thực hiện 

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định 

hướng thông tin cho Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; phối 

hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo phòng văn hóa và thông tin, 
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đài truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến: Các sự kiện quan trọng của ASEAN diễn ra trong từng năm theo các đợt hội 

nghị quan trọng thường kỳ của ASEAN. Mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN 

đến năm 2025 với 03 trụ cột chính: Cộng đồng An ninh (ASC), Cộng đồng Kinh 

tế (AEC) và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội (ASCC); ý nghĩa của việc hình thành 

Cộng đồng ASEAN đối với hợp tác và phát triển chung ở khu vực cũng như ở 

từng nước; những lợi ích thiết thực mà cộng đồng ASEAN đem lại cho người dân 

các quốc gia thành viên và cơ hội để người dân có thể tham gia đóng góp cho 

cộng đồng. Lịch sử, văn hóa, đời sống của người dân các quốc gia thành viên 

trong Cộng đồng ASEAN; tiềm năng, thế mạnh hợp tác mà Việt Nam có thể khai 

thác từ các quốc gia này. Những đóng góp, dấu ấn của Việt Nam trong quá trình 

tham gia, nhất là trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; quan điểm, thế 

mạnh, các cơ hội cũng như thách thức của Việt Nam khi tham gia vào Cộng đồng 

ASEAN. Quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người, cơ hội kinh doanh, đầu tư, 

du lịch… của Việt Nam, của tỉnh Hà Nam đến các nước thành viên ASEAN và 

các đối tác của ASEAN. Văn hóa lịch sử trên địa bàn tỉnh. Tình hình hợp tác 

ASEAN và tham gia của Việt Nam. Kế hoạch số 1425/KH-UBND ngày 

02/6/2017 của UBND tỉnh thực hiện Đề án Xây dựng và triển khai thực hiện các 

mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 giai đoạn 2017 

- 2020 tỉnh Hà Nam.  

Thực hiện nhiệm vụ được giao, các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh Hà Nam, Đài truyền thanh cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã đã tuyên 

truyền với tần suất 01 tin, bài/tháng trên cổng và các phương tiện thông tin đại 

chúng địa phương. 

3. Đánh giá chung 

a) Ưu điểm:  

Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai sâu rộng, kịp thời, góp phần 

nâng cao nhận thức của người dân, các cấp, các ngành trong việc thực hiện các 

mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN. 

b) Tồn tại: 

Thực hiện xây dựng chuyên trang, chuyên mục còn hạn chế, lượng tin, bài 

cho chuyên mục còn ít, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, hấp dẫn. 

c) Nguyên nhân của tồn tại: 

Do khó khăn về kinh phí nên ảnh hưởng tới hiệu quả tuyên truyền. 
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4. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới 

Tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng thông tin 

cho các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền thực hiện các mục 

tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN. 

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Đài truyền thanh 

cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã tổ chức tuyên truyền thực hiện các mục tiêu 

của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN. 

Tuyên truyền về các nội dung này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Duy Tuấn 
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