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Kính gửi:  

                                              - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

                                              - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

                 

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 07/9/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí; 

công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Để triển khai thực hiện công văn trên một cách kịp thời, hiệu quả trên địa 

bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị 

trấn 

- Tập trung  phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 

7/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý, tạo được nhận thức chung về tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm Luật báo chí năm 2016, Luật tiếp cận thông tin 

năm 2016 và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ 

quan hành chính nhà nước. Nghiêm túc rút kinh nghiệm có giải pháp khắc phục 

ngay những tồn tại trong thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo 

chí của các cơ quan hành chính nhà nước trong thời gian qua. 

- Rà soát, cử người phát ngôn và người được ủy quyền phát ngôn, cung cấp 

thông tin cho báo chí đảm bảo đúng đối tượng theo quy định; cung cấp đúng, đủ 

thông tin về người phát ngôn theo quy định của Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 

09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ. 
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- Khi làm việc, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, các cơ quan, tổ 

chức, người có trách nhiệm yêu cầu nhà báo, phóng viên xuất trình Thẻ nhà báo 

hoặc giấy giới thiệu còn thời hạn do lãnh đạo cơ quan báo chí ký có ghi rõ tên cơ 

quan, tổ chức được giới thiệu đến làm việc và nội dung, thời gian làm việc cụ thể. 

Các đơn vị kiên quyết không cung cấp thông tin cho các phóng viên báo chí đi tác 

nghiệp không đúng với tôn chỉ, mục đích trong giấy phép hoạt động báo chí mà Bộ 

Thông tin và Truyền thông cấp cho các cơ quan báo chí đó. Tôn chỉ, mục đích các 

cơ quan báo chí được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền 

thông tại địa chỉ: https://mic.gov.vn/solieubaocao/pages/TinTuc/142418/Danh-

sach-ton-chi-muc-dich-cac-co-quan-bao-chi.html. Trường hợp phát hiện có giả 

mạo giấy tờ, giả danh nhà báo, phóng viên báo chí; các đơn vị cần báo ngay kịp 

thời cho cơ quan công an, Phòng Văn hóa và Thông tin để phối hợp kiểm tra và xử 

lý theo quy định. 

- Các đơn vị thường xuyên phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông phổ 

biến, hướng dẫn thực hiện các quy định liên quan đến công tác phát ngôn và cung 

cấp thông tin cho báo chí; phối hợp tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cho người phát 

ngôn và người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các 

đơn vị. 

(Gửi kèm Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 07/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Cao Bằng về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí; công 

tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo 

công văn này). 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Là cơ quan đầu mối hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 

7/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn huyện thực hiện tốt việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo 

quy định của pháp luật; tổng hợp người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo 

chí trên địa bàn huyện, cập nhật trên trang thông tin điện tử theo quy định. Thường 

xuyên theo dõi, tổng hợp thông tin các vấn đề của tỉnh do báo chí phản ánh, gửi đến 

các cơ quan, đơn vị liên quan; đôn đốc việc xử lý, phản hồi của các cơ quan, đơn 

vị; định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo quy định. 

- Khuyến nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp 

luật hiện hành và bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội ban hành kèm theo Quyết 

định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông. 

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

https://mic.gov.vn/solieubaocao/pages/TinTuc/142418/Danh-sach-ton-chi-muc-dich-cac-co-quan-bao-chi.html
https://mic.gov.vn/solieubaocao/pages/TinTuc/142418/Danh-sach-ton-chi-muc-dich-cac-co-quan-bao-chi.html
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- Định kỳ thực hiện cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội của huyện 

cho báo chí và phối hợp cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của huyện 

theo quy định của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của 

cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. 

- Phối hợp với các cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện cung cấp 

các thông tin liên quan đến huyện về các chương trình họp báo của tỉnh. 

Đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:             
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở TT&TT (b/c); 

- TT.Huyện ủy (b/c); 

- TT.HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo HU;   

- Lưu: VT, VHTT.                                                                                      

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Bộ 
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