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Các biện pháp hiện có và kế hoạch 
về việc thúc đẩy bình đẳng chủng tộc 

Đài Truyền hình Hồng Kông 

Đài Truyền hình Hồng Kông (RTHK) là đài truyền hình dịch vụ công cộng của 
Hồng Kông cung cấp các dịch vụ phát thanh, truyền hình (TV) và các phương tiện 
truyền thông mới. 
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 RTHK đang dành một phần thời lượng phát thanh của mình
để phát sóng chương trình cho cộng đồng, các tổ chức phi
chính phủ và những người có hoàn cảnh khó khăn tham gia
phát sóng thông qua việc cung cấp Dịch vụ Phát sóng có sự
Tham gia của Cộng đồng (CIBS).

 Theo CIBS, các cá nhân và tổ chức đủ điều kiện, bao gồm cả
những người thuộc nhiều chủng tộc, có thể đăng ký sản xuất
các chương trình phát thanh để phát sóng trên RTHK.

 RTHK cung cấp hỗ trợ kinh phí cho các trường hợp nộp đơn
thành công để sản xuất các chương trình của CIBS.

 CIBS hiện cung cấp 17 giờ cho các chương trình mới mỗi
tuần. Trong số đó, không dưới 5 giờ được đảm bảo cụ thể về
chủ đề đồng bào dân tộc thiểu số. Cho đến nay, ngôn ngữ
của các chương trình phát sóng bao gồm tiếng Quảng Đông,
tiếng Phổ thông, tiếng Anh, tiếng Phi, tiếng Ả Rập, tiếng
Hakka, tiếng Hindi, tiếng Nhật, tiếng Karnataka, tiếng Hàn,
tiếng Nepal, tiếng Punjabi, tiếng Phạn, tiếng Tây Ban Nha,
tiếng Tagalog, tiếng Tamil, tiếng Telugu, tiếng Thái và tiếng
Urdu.

 RTHK sẽ tiếp tục quảng bá CIBS để tạo điều kiện cho công
chúng nhận thức và tham gia vào các chương trình của CIBS.
Các nỗ lực quảng bá bao gồm quảng cáo trên các phương tiện
giao thông công cộng, báo và tạp chí, các kênh truyền thông
xã hội, đoạn giới thiệu đài và truyền hình nhắm mục tiêu đến
những người thuộc nhiều chủng tộc. Bên cạnh đó,
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RTHK sẽ tiếp tục mời các nhà sản xuất và tài năng của 
CIBS tham gia vào các hoạt động quảng bá khác nhau, bao 
gồm những người thuộc nhiều chủng tộc; và hỗ trợ những 
người đăng ký hoặc sản xuất các chương trình của CIBS, 
cung cấp các hội thảo đào tạo để sản xuất các chương trình 
khác nhau bởi các nhà sản xuất chuyên nghiệp. 

Các biện pháp bổ 
sung đã thực hiện 
/ sẽ được thực 
hiện 

 RTHK sẽ cập nhật và cải tiến trang thông tin điện tử của
CIBS để công chúng có thể dễ dàng truy cập thông tin liên
quan về các ứng dụng và chương trình của CIBS.

 Để tuân thủ việc kiểm soát đại dịch, RTHK đã phối hợp với
Bộ Y tế và Bộ Nội vụ và đưa ra các thông điệp sức khỏe
phòng ngừa COVID bằng tám ngôn ngữ khác ngoài tiếng
Trung và tiếng Anh, đó là tiếng Bahasa Indonesia, tiếng
Hindi, tiếng Nepal, tiếng Punjabi, tiếng Tagalog, tiếng
Thái, tiếng Urdu và tiếng Việt, và phát sóng trong các
khung thời gian của CIBS nhằm mục đích truyền tải tốt hơn
các thông điệp quan trọng đến khán giả thuộc nhiều chủng
tộc khác nhau.

 Các đồng nghiệp của RTHK sẽ được khuyến khích tham
gia khóa đào tạo để nâng cao nhận thức của họ và sự nhạy
cảm về bình đẳng chủng tộc.

Mọi thắc mắc liên quan đến các biện pháp hiện có và đã được lên kế hoạch nhằm 
thúc đẩy bình đẳng chủng tộc, vui lòng liên hệ - 

Tên : Tammy CHENG 
Chức vụ : Giám đốc Điều hành (Đơn vị Hành chính Cấp phòng) 
Số điện thoại : 2339 6322 
Số Fax : 2338 0279 
Thư điện tử : chengslt@rthk.hk 
Địa chỉ bưu điện : 30 Broadcast Drive, Kowloon, Hong Kong 
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