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BÁO CÁO 

Hoạt động báo chí, tuyên truyền 6 tháng đầu năm; 

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 

 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ 

Sáu tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất 

nước, của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức: Dịch COVID-19 bùng phát 

mạnh sau Tết Nguyên đán; tác động của cuộc xung đột Nga - Ukraine làm giá 

xăng dầu tăng cao, giá thành nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ… tăng theo; dịch 

bệnh, thời tiết diễn biến khó lường... đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phục 

hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Trong bối cảnh đó, cấp ủy Đảng, 

chính quyền và hệ thống chính trị các cấp đã phát huy truyền thống, tinh thần 

đoàn kết, nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát cơ sở, đôn đốc, kiểm tra kịp 

thời, đúng hướng, hiệu quả; linh hoạt trong điều hành để hài hòa các mục tiêu 

trước mắt và lâu dài. Chỉ đạo thực hiện kịp thời các chính sách nhằm phục hồi 

phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Tập trung 

triển khai Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới và các dự án 

trọng điểm trên địa bàn. Chú trọng từng bước phục hồi hoạt động du lịch, dịch 

vụ. Đẩy mạnh phục hồi sản xuất công nghiệp, dịch vụ; nâng cao chất lượng 

CCHC gắn với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.  

Các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng với tỉnh, tập trung đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phản ánh kịp thời tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hợp tác đối ngoại, công tác xây dựng 

Đảng và hệ thống chính trị, góp phần vào sự ổn định và phát triển chung của tỉnh. 

1. Hoạt động của các cơ quan báo chí địa phương 

Các cơ quan báo chí địa phương tiếp tục có nhiều đổi mới về mọi mặt, khai 

thác tối đa các nền tảng mạng xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo ra nhiều 

tác phẩm báo chí có giá trị, chất lượng cao, đặc biệt là các tác phẩm phục vụ các 

nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quê hương, đất nước. Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của 

Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng các 

cấp; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và tuyên truyền 

phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19..., tạo 

thành dòng chảy chủ đạo, tác động tích cực đến đời sống xã hội, được các tầng 

lớp Nhân dân quan tâm, đánh giá cao. 

- Về báo in, đặc san, báo điện tử: Báo Hà Tĩnh, Tạp chí Hồng Lĩnh, Tạp 

chí Khoa học và các ấn phẩm: Đặc san Thông tin - Tư tưởng, Đặc san Hà Tĩnh - 
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Người làm báo đã thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về hoạt động báo chí, 

tuân thủ đúng tôn chỉ, mục đích; bám sát định hướng tuyên truyền của tỉnh, phối 

hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền. 

Báo Hà Tĩnh phát hành 156 số báo in với lượng phát hành duy trì 5.400 - 5.700 

tờ/số; Tạp chí Hồng Lĩnh phát hành 6 kỳ với hơn 9.000 cuốn; Đặc san Thông tin 

- Tư tưởng phát hành 5 kỳ với hơn 35.000 cuốn phát hành đến 100% đảng bộ, chi 

bộ trong toàn tỉnh; Đặc san Hà Tĩnh - Người làm báo phát hành 01 kỳ với 1.000 

cuốn... Bên cạnh đó, Báo Hà Tĩnh điện tử đã có hơn 6.900 tin bài, góp phần thực 

hiện tốt định hướng tuyên truyền của tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn 

vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu thông tin của các 

tầng lớp Nhân dân. 

- Về phát thanh, truyền hình: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục 

khai thác có hiệu quả trang thiết bị hiện đại, đổi mới, nâng cao chất lượng chương 

trình phát thanh, truyền hình; đặc biệt là các chương trình, các phóng sự, chuyên 

đề tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; một số chương trình phản ánh 

sâu sắc, toàn diện những vấn đề nổi bật, được Nhân dân quan tâm, đánh giá cao 

như: chương trình ca nhạc “Người Hà Tĩnh muôn phương” (gồm 3 phần); các 

phóng sự: 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Hà Tĩnh, Với Đảng mùa xuân, Son sắt niềm 

tin với Đảng, Đảng viên đi trước, Niềm tin từ Nghị quyết, Đảng và mùa xuân dân 

tộc; Hà Tĩnh - Âm vang biển; Phim tài liệu “Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm 

theo lời Bác”... Đến nay, đã sản xuất 11.900 tin, bài, chương trình (có 100 

chương trình trực tiếp, 1.200 chương trình, bản tin Thời sự trong tỉnh, 900 bản 

tin phối hợp...). 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã được 

UBND tỉnh, UBND cấp huyện quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động 

tuyên truyền, một số Trung tâm đã thiết lập và khai thác có hiệu quả các kênh 

truyền thông trên nền tảng mạng xã hội
1
 đã thu hút được sự quan tâm của Nhân 

dân; nhiều chương trình, bài viết có hàng chục nghìn người xem, với hàng trăm 

lượt chia sẻ thông tin. 

- Hệ thống trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, bản tin, 

hệ thống truyền thanh cơ sở thực hiện cơ bản đúng các quy định của pháp luật về 

việc tổng hợp tin, bài tuyên truyền, phản ánh các vấn đề, sự kiện nổi bật diễn ra 

trên địa bàn tỉnh góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp 

Nhân dân.  

- Toàn tỉnh hiện có 117 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, 

truyền thông địa phương được cấp thẻ nhà báo giai đoạn 2021-2025 đang tham 

gia hoạt động báo chí (giảm 57 nhà báo so với cùng kỳ 2021 do có một số cơ 

quan chưa được cấp đổi thẻ mới), có hơn 261 hội viên được cấp Thẻ hội viên Hội 

Nhà báo Việt Nam. 

                                                 

1
 Trung tâm VHTT các huyện, thị xã: Thạch Hà, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Đức Thọ, Thị 

xã Kỳ Anh, Nghi Xuân... 
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2. Hoạt động của Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ 

quan báo chí trên địa bàn 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 08 văn phòng đại diện, 35 phóng viên thường trú 

báo Trung ương và tỉnh bạn, hơn 20 cơ quan báo chí sử dụng cộng tác viên 

nhưng chưa đặt Văn phòng đại diện hoặc cử phóng viên thường trú trên địa bàn. 

Có 57 phóng viên có Thẻ Nhà báo (giảm 01 nhà báo so với cùng kỳ năm 2021).  

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2022, VPĐD, PVTT các cơ quan báo 

chí hoạt động trên địa bàn cơ bản thực hiện đúng các định hướng tuyên truyền và 

quy định của pháp luật về hoạt động báo chí, phối hợp có hiệu quả với các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các sự kiện chính trị trọng đại diễn ra 

trên địa bàn, các lĩnh vực kinh tế - xã hội nổi bật; phản ánh các vấn đề dư luận 

quan tâm, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nắm bắt, giải quyết hiệu 

quả các vướng mắc phát sinh từ cơ sở.  

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền 

1.1. Thời sự, chính trị 

 Các cơ quan báo chí đã đồng hành với tỉnh trong công tác tuyên truyền với 

hơn 8.500 tin, bài, phản ánh kịp thời tình hình thời sự của tỉnh, đặc biệt là các 

chuyến thăm, làm việc của Thủ tướng Chính phủ và các bộ ban, ngành, đoàn thể 

Trung ương với chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; các hoạt động đối nội, 

đối ngoại của tỉnh; các Đoàn khách quốc tế đến làm việc, tiếp xúc ngoại giao, xúc 

tiến đầu tư tại Hà Tĩnh, các sự kiện chính trị, kinh tế của tỉnh
2
.  

Báo chí tuyên truyền hoạt động vui Tết, đón Xuân, Tết trồng cây ở các đơn 

vị, địa phương; tuyên truyền về các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết, dâng 

hương của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố 

trong tỉnh. Trong đó, quan tâm các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, gia 

đình chính sách và các hoạt động văn hóa ngày Xuân như: nét đẹp trong ngày Tết 

cổ truyền của dân tộc, về sự hồi sinh trên vùng đất lũ; các hoạt động gặp mặt trí 

thức, văn nghệ sỹ, nhà báo tiêu biểu của tỉnh
3
… 

                                                 
2
 Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Phó Thủ tướng 

Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc; Chánh Văn 

phòng Trung ương Đảng tiếp xúc cử tri huyện Kỳ Anh; Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp bất 

thường, Quốc hội khóa XV; Hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2022; Bí 

thư Tỉnh ủy chúc Tết các lực lượng làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; Tổng Lãnh sự quán 

CHDCND Lào chào xã giao lãnh đạo Hà Tĩnh; Gặp mặt trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà báo tiêu 

biểu nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Nhâm Dần 2022; Thành lập Ban Chỉ 

đạo Chuyển đổi số tỉnh; Lãnh đạo 2 tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn chúc tết Đảng bộ và Nhân dân Hà 

Tĩnh; Lãnh đạo huyện Pạc Xăn (Lào) chúc tết Đảng bộ và Nhân dân TP Hà Tĩnh; Lãnh đạo Hà Tĩnh 

chúc tết Bunpimay tỉnh Khăm Muộn, dự khởi công bệnh xá quân dân y kết hợp tại Bolykhămxay; Hà 

Tĩnh tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng 11 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy 

sinh tại Lào; Xúc động hàng nghìn học sinh Hà Tĩnh chào đón "các anh về với đất mẹ”… 

3
 Các tin, bài nổi bật được đăng tải trên các báo địa phương và các báo, tạp chí Trung ương có 

VPĐD, PVTT hoạt động trên địa bàn: Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình 

Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Quân đội Nhân dân, VietNamNet, Xây Dựng, Dân Trí, Thanh niên, 
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Các báo có nhiều tin, bài tuyên truyền Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh năm 

2022, trong đó phản ánh toàn diện diễn biến Hội nghị; mục đích, ý nghĩa, tầm 

quan trọng; chủ đề, thông điệp của Hội nghị; bài phát biểu chỉ đạo, định hướng 

của các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị; các chuyên đề, ý kiến, tham luận 

tiêu biểu tại Hội nghị, từ đó tạo sức lan tỏa của Hội nghị đến với cán bộ, đảng 

viên và Nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh 

trong thời gian tới
4
.  

Đặc biệt, các báo tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm 65 năm 

Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm thành lập TP 

Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022), nhấn mạnh nội dung diễn văn kỷ niệm và bài 

phát biểu của Thủ tướng Chính phủ, ôn lại truyền thống, khắc ghi những tình cảm 

thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ kính yêu đối với Đảng bộ và Nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh; thể hiện lòng biết ơn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, của Đảng, các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã phấn đấu cho 

quê hương, đất nước; tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng 

thuận trong xã hội, phát huy truyền thống vùng đất và con người Hà Tĩnh, xây 

dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.  

Đã có 550 tin, bài tuyên truyền trên các cơ quan báo chí, trong đó: Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh tỉnh có 138 tin, bài (chương trình " Lễ Kỷ niệm 65 năm 

Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh", Đài 

tiến hành trao đổi chương trình với các Đài bạn, kết quả đã có 26 Đài, trong đó 

có VTV8 tiếp phát sóng và 10 Đài ghi phát lại chương trình); Báo Hà Tĩnh có 

250 tin, bài; các báo Trung ương và tỉnh bạn có 150 tin, bài (trong đó: các kênh 

của VTV đã phát nhiều tin, bài trong các khung giờ vàng; Báo Nhân Dân, Báo 

điện tử Đảng Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam… đã có nhiều bài trên trang 

nhất). Bên cạnh đó, cùng với báo chí, hàng vạn lượt tin bài chia sẻ trên các trang 

mạng xã hội, đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ về sự kiện quan trọng này. Từ đó, 

góp phần quảng bá vị thế, hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh; củng cố niềm 

tin, niềm tự hào của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của 

chính quyền các cấp
5
. 

                                                                                                                                                           
Tuổi trẻ, Đại đoàn kết, Cựu chiến binh, Lao động, Đời sống và Pháp luật, Nhiếp ảnh và Đời sống, Nhà 

báo và Công luận, Pháp luật TP Hồ Chí Minh, Tạp chí Kinh tế nông thôn, Tạp chí Doanh nghiệp và 

Trang trại… 

4 
Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh: Tâm huyết bàn giải pháp phát triển văn hóa Hà Tĩnh trong giai 

đoạn mới; Hồn cốt dân tộc, bản sắc văn hóa của vùng đất địa linh nhân kiệt sẽ tiếp tục tỏa sáng; Cả hệ 

thống chính trị phải khơi dậy được truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh  (Báo Hà Tĩnh); Hà Tĩnh 

tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh (Báo Quân đội nhân dân); Hồn cốt dân tộc, bản sắc văn hóa của 

vùng đất địa linh nhân kiệt sẽ tiếp tục tỏa sáng (Báo VietNamNet); Văn hoá công sở, đạo đức công vụ 

là phục vụ dân chứ không phải xin - cho (Báo Lao động); Hội nghị văn hóa Hà Tĩnh: Khơi dậy truyền 

thống văn hóa, cách mạng của quê hương (Báo Nhà báo và Công luận)… 

5
 Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ về đoàn kết; Thành phố Hà Tĩnh tổ chức Đêm hội Thành Sen; 

Truyền hình trực tiếp "Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành 

phố Hà Tĩnh"(Đài PTTH tỉnh); Hà Tĩnh ghi sâu lời căn dặn của Bác Hồ; Ấn tượng chương trình nghệ 

thuật “Thành Sen nhớ Bác”; Ước vọng thành phố trẻ; Hà Tĩnh thực hiện lời Bác Hồ dạy; Chuẩn bị chu 

đáo cho Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh; Long trọng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ 

về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập TP Hà Tĩnh; Mãn nhãn màn bắn pháo hoa tại thành phố Hà Tĩnh; 

https://baohatinh.vn/chinh-tri/hon-cot-dan-toc-ban-sac-van-hoa-cua-vung-dat-dia-linh-nhan-kiet-se-tiep-tuc-toa-sang/231917.htm
https://baohatinh.vn/chinh-tri/hon-cot-dan-toc-ban-sac-van-hoa-cua-vung-dat-dia-linh-nhan-kiet-se-tiep-tuc-toa-sang/231917.htm
https://baohatinh.vn/chinh-tri/hon-cot-dan-toc-ban-sac-van-hoa-cua-vung-dat-dia-linh-nhan-kiet-se-tiep-tuc-toa-sang/231917.htm
https://baohatinh.vn/xa-hoi/man-nhan-man-ban-phao-hoa-tai-thanh-pho-ha-tinh/233044.htm
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Công tác tuyên truyền về việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng 

và chính sách, pháp luật của Nhà nước tiếp tục được các cơ quan báo chí đẩy 

mạnh. Các báo thông tin sâu rộng việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực 

hiện các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của tỉnh, việc cụ thể hóa Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để góp phần đưa Nghị quyết sớm đi vào 

cuộc sống. Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền Nghị quyết Đại hội toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời để phản ánh việc triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, Trung tâm Phim tài liệu và 

Phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam đã xây dựng phim tài liệu “Khát vọng xanh 

miền đất Hồng Lam”. Phim được phát trên sóng VTV1 (Đài Truyền hình Việt 

Nam) vào lúc 20h30’, ngày 09/6/2022 được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân 

dân tỉnh nhà đón xem và đánh giá cao. Loạt bài 5 kỳ của báo Quân đội Nhân dân 

với nhan đề Bài học phát huy sức dân ở Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh chú trọng phân 

tích sâu về phương thức huy động sức dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân 

của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh,  trong đó có 2 bài kỳ 4,5 có tính phản biện cao
6
. 

 

 

                                                                                                                                                           
Lời Người vọng mãi núi Hồng sông La (Báo Hà Tĩnh); Hà Tĩnh làm theo lời Bác; Kỷ niệm 65 năm 

Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (VTV); Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh; Phát huy 

mạnh mẽ hơn nữa khát vọng, ý chí vươn lên của con người Hà Tĩnh (Báo Nhân dân); Khơi dậy truyền 

thống văn hóa, con người Hà Tĩnh; Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần phát huy năng lực, trí tuệ, ý chí, 

bản lĩnh của con người Hà Tĩnh để vươn lên (Báo Quân đội Nhân dân); Hà Tĩnh: 65 năm khắc ghi lời 

dạy của Người; Hà Tĩnh: Tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm; Thủ tướng: Hà Tĩnh phát huy 

tối đa yếu tố con người, tự lực, tự cường vươn lên (Báo Xây dựng); Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực 

vươn lên của tỉnh Hà Tĩnh (Báo Lao động); Hàng nghìn người dân chen chân xem màn pháo hoa hiếm 

có ở TP Hà Tĩnh (Báo VietNamnet); Thủ tướng dự lễ Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh 

(Báo Gia đình Việt Nam); Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hà Tĩnh cần xác định rõ những tiềm năng 

khác biệt để phát triển (Báo Công thương); Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà 

Tĩnh (Báo Pháp luật Việt Nam); Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hà Tĩnh là mảnh đất của những mạch 

nguồn văn hóa (Báo Thanh niên); Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh 

(Thông tấn xã Việt Nam); Hà Tĩnh phát huy cao độ các giá trị truyền thống, ý chí tự lực, tự cường; 

Lung linh màn pháo hoa trong lễ kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (Báo Đại Đoàn kết); Hà 

Tĩnh tổ chức kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm (Tạp chí Kinh tế Nông thôn); Thủ tướng Phạm Minh 

Chính dự lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (Báo Công an nhân dân); Lãnh đạo phải 

quyết tâm trong hành động, lắng nghe tiếng lòng của Nhân dân (Báo Nông nghiệp Việt Nam); Hà Tĩnh 

cần nỗ lực, quyết tâm hơn nữa, thực hiện hiệu quả lời căn dặn của Bác Hồ (Báo Bảo vệ pháp luật); Thủ 

tướng dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh; Video: Mãn nhãn màn pháo hoa rực sáng 

trên bầu trời Hà Tĩnh (VTC); Hà Tĩnh: Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh và 15 năm thành lập 

thành phố Hà Tĩnh (Báo Dân sinh); Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ 

về thăm Hà Tĩnh (Báo Công lý); Thủ tướng: Nhớ về "tình sâu nghĩa nặng" Bác Hồ dành cho Hà Tĩnh 

(Báo Dân trí); Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh; Hà 

Tĩnh đề nghị Thủ tướng đồng ý mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng; Thủ tướng Chính phủ khảo sát mỏ sắt 

Thạch Khê (Tạp chí Nhà Đầu tư); Hà Tĩnh: Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh và 15 năm 

thành lập thành phố Hà Tĩnh (Báo Dân sinh); Hà Tĩnh long trọng kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm (Tạp 

chí Việt Nam Hội nhập)... 

6
 Bài học phát huy sức dân ở Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh: Bài 1: Khó vạn lần dân liệu cũng xong; Bài 

2: Nhân dân chung sức, đồng lòng; Bài 3: “Cán bộ đi trước, làng nước theo sau”; Bài 4: “Điểm huyệt” 

những rào cản vô hình; Bài 5: Làm gì để khai mở sức dân? (đăng trên Báo Quân đội Nhân dân từ 06-

10/6/2022.). 

https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/ky-niem-65-nam-ngay-bac-ho-ve-tham-ha-tinh-700940/
https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/ky-niem-65-nam-ngay-bac-ho-ve-tham-ha-tinh-700940/
https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/ky-niem-65-nam-ngay-bac-ho-ve-tham-ha-tinh-700940/
https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/khoi-day-truyen-thong-van-hoa-con-nguoi-ha-tinh-697105
https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/khoi-day-truyen-thong-van-hoa-con-nguoi-ha-tinh-697105
https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/thu-tuong-pham-minh-chinh-can-phat-huy-nang-luc-tri-tue-y-chi-ban-linh-cua-con-nguoi-ha-tinh-de-vuon-len-697023
https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/thu-tuong-pham-minh-chinh-can-phat-huy-nang-luc-tri-tue-y-chi-ban-linh-cua-con-nguoi-ha-tinh-de-vuon-len-697023
https://baoxaydung.com.vn/ha-tinh-65-nam-khac-ghi-loi-day-cua-nguoi-333758.html
https://baoxaydung.com.vn/ha-tinh-65-nam-khac-ghi-loi-day-cua-nguoi-333758.html
https://baoxaydung.com.vn/ha-tinh-to-chuc-le-ky-niem-65-nam-bac-ho-ve-tham-333848.html
https://baoxaydung.com.vn/thu-tuong-ha-tinh-phat-huy-toi-da-yeu-to-con-nguoi-tu-luc-tu-cuong-vuon-len-333821.html
https://baoxaydung.com.vn/thu-tuong-ha-tinh-phat-huy-toi-da-yeu-to-con-nguoi-tu-luc-tu-cuong-vuon-len-333821.html
https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-danh-gia-cao-no-luc-vuon-len-cua-tinh-ha-tinh-1055444.ldo
https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-danh-gia-cao-no-luc-vuon-len-cua-tinh-ha-tinh-1055444.ldo
https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-danh-gia-cao-no-luc-vuon-len-cua-tinh-ha-tinh-1055444.ldo
https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-danh-gia-cao-no-luc-vuon-len-cua-tinh-ha-tinh-1055444.ldo
https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-danh-gia-cao-no-luc-vuon-len-cua-tinh-ha-tinh-1055444.ldo
https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-danh-gia-cao-no-luc-vuon-len-cua-tinh-ha-tinh-1055444.ldo
https://thanhnien.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-ha-tinh-la-manh-dat-cua-nhung-mach-nguon-van-hoa-post1467811.html
https://thanhnien.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-ha-tinh-la-manh-dat-cua-nhung-mach-nguon-van-hoa-post1467811.html
https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-danh-gia-cao-no-luc-vuon-len-cua-tinh-ha-tinh-1055444.ldo
https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-danh-gia-cao-no-luc-vuon-len-cua-tinh-ha-tinh-1055444.ldo
https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-danh-gia-cao-no-luc-vuon-len-cua-tinh-ha-tinh-1055444.ldo
https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-danh-gia-cao-no-luc-vuon-len-cua-tinh-ha-tinh-1055444.ldo
https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-danh-gia-cao-no-luc-vuon-len-cua-tinh-ha-tinh-1055444.ldo
https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-danh-gia-cao-no-luc-vuon-len-cua-tinh-ha-tinh-1055444.ldo
https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-danh-gia-cao-no-luc-vuon-len-cua-tinh-ha-tinh-1055444.ldo
https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-danh-gia-cao-no-luc-vuon-len-cua-tinh-ha-tinh-1055444.ldo
https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-danh-gia-cao-no-luc-vuon-len-cua-tinh-ha-tinh-1055444.ldo
https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-danh-gia-cao-no-luc-vuon-len-cua-tinh-ha-tinh-1055444.ldo
https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-danh-gia-cao-no-luc-vuon-len-cua-tinh-ha-tinh-1055444.ldo
https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-danh-gia-cao-no-luc-vuon-len-cua-tinh-ha-tinh-1055444.ldo
https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-danh-gia-cao-no-luc-vuon-len-cua-tinh-ha-tinh-1055444.ldo
https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-danh-gia-cao-no-luc-vuon-len-cua-tinh-ha-tinh-1055444.ldo
https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-danh-gia-cao-no-luc-vuon-len-cua-tinh-ha-tinh-1055444.ldo
https://laodong.vn/thoi-su/thu-tuong-danh-gia-cao-no-luc-vuon-len-cua-tinh-ha-tinh-1055444.ldo
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1.2. Kinh tế - xã hội 

Các cơ quan báo chí có hơn 9.800 tin, bài tuyên truyền phát triển kinh tế - 

xã hội. Trong đó, tiếp tục có nhiều bài viết chuyên sâu, phản ánh đầy đủ những 

kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021 và 6 

tháng đầu năm 2022; đồng thời phản ánh đầy đủ tình hình triển khai nhiệm vụ 

năm 2022 của tỉnh, phong trào thi đua lao động, sản xuất đầu Xuân ở các cơ 

quan, đơn vị; các nhiệm vụ đột phá của tỉnh về đa dạng hoá huy động các nguồn 

lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; đầu tư phát triển các đô thị theo hướng văn 

minh, hiện đại; phát triển dịch vụ thương mại, du lịch trên cơ sở phát huy tiềm 

năng, lợi thế của tỉnh và liên kết vùng, liên vùng và khu vực; tuyên truyền các cơ 

chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường thu hút đầu tư, 

kinh doanh, nhất là tại các khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh; các hoạt động xúc tiến đầu 

tư của tỉnh; tuyên truyền về tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm 

trên địa bàn
7
. 

Các báo tiếp tục tuyên truyền về kết quả đạt được trong phong trào xây 

dựng nông thôn mới gắn với phổ biến các chủ trương, chính sách của tỉnh về xây 

dựng nông thôn mới, kết quả triển khai xây dựng nông thôn mới ở các địa 

phương
8
. Đặc biệt, nhiều bài viết thể hiện được cái nhìn tích cực về việc triển 

khai xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp nhà tránh lũ ở các địa phương, 

qua đó cũng phản ánh được niềm vui của người dân khi được tiếp nhận, đưa vào 

khai thác, sử dụng Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp nhà tránh lũ9. Các cơ quan báo 

chí thông tin kịp thời về hiệu quả và những giá trị xã hội tích cực mà "Quỹ hỗ trợ 

học sinh đạt điểm cao, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn" do Thường trực Tỉnh ủy 

Hà Tĩnh thành lập mang lại; Quỹ cũng nhận được sự quan tâm, tin tưởng của 

người dân trên địa bàn tỉnh. 

1.3. Nội chính  

Các báo có hơn 7.500 tin, bài tuyên truyền hoạt động của lực lượng chức 

năng trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông trên địa 

bàn tỉnh; kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, đấu 

tranh phòng, chống tội phạm; nâng cao cảnh giác; ngăn chặn, phòng ngừa việc 

buôn bán, sử dụng pháo trong dịp Tết; đảm bảo an toàn thực phẩm, an ninh trật 

                                                 
7
 Các cơ quan báo chí địa phương và các báo, tạp chí: Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, Đài 

Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Tài nguyên và Môi trường, Báo 

Xây dựng, Báo Công lý, Báo Lao động, Báo Xây Dựng, Báo Nhà báo và Công luận, Tạp chí Doanh 

nghiệp và Trang trại … đã có nhiều bài viết góp phần tuyên truyền cho Hà Tĩnh trên các kênh truyền 

thông Trung ương. 

8
 Hầu hết các cơ quan báo chí đều có các bài viết tuyên truyền về nông thôn mới của tỉnh trong 

thời gian qua. Đặc biệt, các cơ quan báo chí địa phương, các cơ quan báo chí trong lĩnh vực nông 

nghiệp đã dành nhiều bài viết chuyên sâu, phản ánh rõ nét về kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh 

Hà Tĩnh.  

9
 Một số cơ quan báo chí có nhiều tin, bài: Báo Nhân dân, VTV, Báo Lao động, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh .v.v. 
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tự; giải quyết các vụ việc tồn đọng; kết quả tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của 

công dân
10

. 

Việc thông tin tuyên truyền, phản ánh kịp thời trên lĩnh vực nội chính đã 

góp phần ghi nhận, động viên các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh 

phòng chống các loại tội phạm; nâng cao tinh thần cảnh giác trong các tầng lớp 

Nhân dân, kịp thời lên án các hành vi vi phạm pháp luật.  

1.4. Tuyên truyền trên các kênh truyền thông cấp huyện, các Bản tin, 

Trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở   

Các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền 

trên các phương tiện, các kênh truyền thông của địa phương như: Kênh 

truyền thông của Trung tâm Văn hóa - Truyền thông cấp huyện, các Bản tin, 

Trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở , các trang fanpage. Đặc 

biệt, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông cấp huyện đã tiếp phát các chương 

phát thanh, truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài 

Trung ương; UBND các xã xây dựng chương trình phát thanh trên hệ thống 

truyền thanh cơ sở, bảo đảm tiếp, phát đầy đủ các chương trình truyền thanh của 

tỉnh, Trung ương phục vụ nhu cầu của bà con Nhân dân.  

Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành gần 60 văn bản hướng dẫn 

tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện, các ngày lễ lớn của quê hương, 

đất nước, công tác phòng, chống dịch COVID-19, sản xuất vụ Xuân 2022; tuyên 

truyền cải cách hành chính, an toàn giao thông, bảo vệ trẻ em… trên hệ thống 

truyền thanh cơ sở. 

2. Báo chí phản ánh các vấn đề dư luận xã hội quan tâm 

Bên cạnh công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của 

tỉnh, báo chí trên địa bàn tiếp tục phản ánh một số vấn đề trên các lĩnh vực: quản 

lý vốn đầu tư, kinh tế, dự án, xây dựng cơ bản; về quản lý đất đai, tài nguyên, 

môi trường; thực thi pháp luật; về lao động việc làm, giáo dục, y tế, dân số, sức 

khỏe, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm.  

Đặc biệt, các báo tiếp tục phản ánh về một số vấn đề dư luận quan tâm 

như: Thông tin việc cắt tỉa thưa rừng thông tại chùa Chân Tiên, Lộc Hà; Những 

bất cập tại Dự án Khu du lịch Tre Nguồn resort tại Thiên Cầm, Cẩm Xuyên; Khu 

Công nghiệp Phú Vinh, TX Kỳ Anh; Việc đấu giá đất tại Đức Thọ và hiện tượng 

“sốt đất” tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh; Tình trạng phá rừng tại huyện 

Hương Khê; Tình trạng khai thác đất trái phép dọc đường mòn Hồ Chí Minh, 

Quốc lộ 15 qua huyện Hương Khê; Tình trạng xây dựng công trình trái phép để 

chờ đền bù Dự án cao tốc Bắc - Nam; Một số trang trại lợn gây ô nhiễm môi 

trường; nguy cơ mất an toàn giao thông trên một số tuyến đường; Tình trạng một 

                                                 

10
 Một số cơ quan báo chí có nhiều tin, bài: Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, Đài Truyền hình 

Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo VietNamNet, Tạp chí Người đưa tin, Báo Tài 

nguyên và Môi trường, Báo Dân sinh, Báo Lao động, Báo Vietnamnet, Báo Thanh niên, Thông tấn xã 

Việt Nam, Pháp luật TP Hồ Chí Minh; Báo Xây dựng… 
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số công trình, dự án được đầu tư xây dựng không phát huy hiệu quả, xuống cấp, 

bỏ hoang nhiều năm...
11

 

Một số nội dung các báo phản ánh đã được UBND tỉnh, các địa phương, 

đơn vị tiếp nhận, chỉ đạo nhận, kiểm tra thông tin báo phản ánh và xử lý
12

. 

Sự phản ánh kịp thời của các báo đã góp phần giúp cấp ủy, chính quyền 

các cấp, các ngành liên quan khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý, đề 

                                                 
11

 Một số tin, bài nổi bật: Vi phạm ATGT vẫn tràn lan trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh, Cần 

xem xét kỹ việc cắt tỉa rừng thông phòng hộ ở Lộc Hà; Mất an toàn giao thông khi vạch kẻ đường trên 

QL1 qua Hà Tĩnh hết tác dụng; Sớm vào cuộc xử lý vụ cây xanh đô thị bị chặt phá ở TX Kỳ Anh; Vì 

sao đường lên Cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh tiềm ẩn nguy cơ tai nạn? (Báo Hà Tĩnh); Nhiều bất cập 

trong đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; Lãng phí đất đai từ những dự án bỏ hoang (Đài PTTH tỉnh); 

Vì sao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở Hà Tĩnh đạt thấp (Báo Nhân dân); Muôn kiểu chờ đền bù 

(VTV); Người dân khốn khổ vì gỗ dăm vung vãi dọc đường quốc lộ, Dân khát nước sạch bên nhà máy 

gần 6 tỷ đồng bỏ hoang; Vụ trại lợn ở Hà Tĩnh 'bức tử' môi trường: Lộ rõ nhiều bất cập; Sống gần trại 

lợn, ngủ cũng phải bịt khẩu trang (Báo Tiền phong); Cây cầu trị giá 12 tỷ đồng xây xong chỉ để “làm 

cảnh” (VOV); Xây cầu tiền tỷ để... ngắm! (Báo Công an nhân dân); Chuyện lạ ở TP Hà Tĩnh: Bãi rác 

thải chiếm đất khu tiểu thủ công nghiệp Thạch Đồng (Tạp chí Vận tải ô tô); Các tỉnh có quy định khác 

nhau với người về quê ăn Tết (Báo điện tử Zing.vn); Dở khóc dở cười với quy định trẻ em về quê đón 

tết phải cách ly 14 ngày (Báo Thanh niên); Dự án khu du lịch 100 tỉ đồng nhếch nhác, bỏ hoang suốt 9 

năm (Báo Lao động); Hàng trăm công nhân ở Hà Tĩnh tụ tập trên xe máy đòi quyền lợi; Đất đấu giá ở 

nông thôn ‘cao ngất ngưởng’ khiến người dân sửng sốt (Báo Tuổi trẻ); Hàng trăm công nhân Công ty 

Haivina Hồng Lĩnh tập trung đòi tăng lương (Báo Lao động); Nhà đầu tư, "cò" đất nườm nượp đổ về 

Vũng Áng, giá tăng dựng đứng (Báo Giao thông); Kỳ I: Tan nát rừng đầu nguồn, Kỳ 2: Triệt hạ rừng 

phòng hộ đầu nguồn để… trồng keo, Kỳ 3: Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo làm rõ nạn chặt, phá 

rừng đầu nguồn tại huyện Hương Khê, Kỳ 4: Ngăn chặn, xử lý nghiêm vấn nạn phá rừng tại huyện 

Hương Khê (Báo Tri thức và Cuộc sống); Khu Công nghiệp Phú Vinh hơn 10 năm xây dựng vẫn còn 

dang dở (Báo Công thương); Nhiều dự án ‘ngâm’ đất vàng ở Hà Tĩnh, bỏ hoang lâu năm không thu hồi 

(VTC); Hà Tĩnh: Lỗ hổng trong quản lý kinh doanh cát sỏi tự phát (Báo Kinh tế và Đô thị); Hà Tĩnh có 

“đội sổ” khi la liệt các dự án đầu tư công đội vốn, chậm tiến độ; Cận cảnh núi Mào Gà bị “xẻ” làm dự 

án chăn nuôi lợn (Báo Xây dựng); Ồ ạt xây dựng nhằm trục lợi tại dự án đường cao tốc Bắc - Nam: Các 

tỉnh tuyên bố xử nghiêm (Báo Người lao động); Hà Tĩnh: Nhan nhản điểm đấu nối trái phép thẳng ra 

QL1 tiềm ẩn TNGT (Tạp chí ATGT); Nút thắt kinh phí nạo vét cảng cá bằng xã hội hóa vẫn chờ được 

gỡ (Báo Nông nghiệp Việt Nam); Sai phạm tại dự án khu dân cư Phú Nhân Nghĩa (Kỳ Anh, Hà Tĩnh): 

Làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân (Báo Đại Đoàn kết)… 

12
 UBND tỉnh đã có Văn bản 371/UBND-VX1 ngày 23/01/2022 về việc tạo điều kiện thuận lợi 

cho người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022 an toàn; Công văn số 1810/UBND-NL4 ngày 

19/4/2022 giao xử lý nội dung báo nêu về việc phá rừng trên địa bàn huyện Hương Khê; Chi Cục Kiểm 

lâm đã có đã có văn bản số 23/KL-SD&PTR ngày 17/01/2022 về việc tỉa thưa rừng trồng thông nhựa 

tại khoảnh A, tiểu khu 127B thuộc thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà; Ban Thi đua - Khen 

thưởng tỉnh có Công văn số 115/BTĐKT-NV ngày 28/02/2022 xác thực thông tin của Báo Đại Đoàn 

kết liên quan nội dung lấy ý kiến Nhân dân về việc tặng Huân chương độc lập hạng Nhì cho một đồng 

chí nguyên lãnh đạo tỉnh; Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã có Công văn số 226/PCHT-TCNS ngày 

26/01/2022 phản hồi thông tin trên Tạp chí Ngày mới online; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có Công văn 

số 700-CV/BTGTU ngày 15/02/2022 thông tin về một số công nhân ngừng việc tại Công ty TNHH 

Havina Hồng Lĩnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 595/SLĐTBXH-VP ngày 

08/4/2022 phản hồi thông tin Báo Thanh tra phản ánh; UBND huyện Nghi Xuân có Công văn 

724/UBND-VP ngày 26/4/2022 kiểm tra, xác minh việc báo điện tử Nông nghiệp Việt Nam phản ánh; 

Thị xã Kỳ Anh có Công văn số 826/UBND-TNMT ngày 29/4/2022 thông tin một số nội dung liên quan 

đến phản ánh của công dân và Đài Tiếng nói Việt Nam; UBND huyện Nghi Xuân có Kết luận số 

752/KL-UBND về việc kiểm tra việc chuyển đổi đất nông nghiệp trồng lúa sang đất ở tại xã Xuân Hội 

theo nội dung Báo Nhà báo và Công luận phản ánh; UBND huyện Nghi Xuân đã xử phạt hành chính 

53,5 triệu đồng đối với 02 trang trại vì vi phạm quy định về môi trường... 

https://nhandan.vn/tin-tuc-kinh-te/vi-sao-ty-le-giai-ngan-von-dau-tu-cong-o-ha-tinh-dat-thap-698610/


9 

 

ra giải pháp xử lý các vấn đề báo chí nêu, đồng thời rút kinh nghiệm trong công 

tác chỉ đạo, điều hành. 

3. Công tác quản lý Nhà nước về thông tin, báo chí 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về hoạt động báo chí trên địa 

bàn ngày càng được nâng cao, tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác tuyên 

truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 

các tầng lớp Nhân dân; việc định hướng tuyên truyền được Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành kịp thời góp phần đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực.  

Trong 6 tháng năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền 

thông phối hợp với các cơ quan chức năng cung cấp thông tin và định hướng 

tuyên truyền cho các báo phản ánh kịp thời các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ 

lớn, các sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước, công tác phòng chống dịch 

COVID-19 và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 gắn 

với các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện nhân tố mới, điển hình mới trên 

các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hợp tác đối ngoại trên 

địa bàn tỉnh. 

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong về hoạt động 

báo chí được tăng cường và đạt hiệu quả cao, đã hỗ trợ tích cực công tác quản lý 

nhà nước về báo chí ở địa phương. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối 

hợp với các cơ quan chức năng làm việc Tạp chí Môi trường và Đô thị về thông 

tin sai sự thật liên quan đến lĩnh vực đầu tư; phối hợp với Sở Y tế tiến hành xác 

minh, làm việc với phóng viên Báo điện tử Phụ nữ Việt Nam và Tạp chí điện tử 

Sức khỏe cộng đồng về nội dung của 02 bài viết có dấu hiệu sai sự thật liên quan 

công tác phòng, chống dịch COVID-19; làm việc với Báo Tri thức và cuộc sống 

(chuyên trang Tầm nhìn) liên quan đến 02 bài viết có dấu hiệu thông tin sai sự 

thật trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn Phường Nguyễn Du - Thành phố Hà Tĩnh. 

Thanh tra Sở đã phối hợp với Công an tỉnh rà soát, phát hiện và xử lý 18 

trường hợp vi phạm trên mạng xã hội, tổng số tiền phạt là 105 triệu đồng. Trong 

đó, có 17 trường hợp vi phạm về đăng tải thông tin trên mạng xã hội; 01 trường 

hợp lưu trữ, phát tán video dâm ô, đồi trụy. Tổ chức làm việc với Công ty cổ 

phần Truyền thông HATINHNEWS và đề nghị Trung tâm Internet Việt Nam thu 

hồi 02 tên miền http://hatinhnews.com/ và http://hatinhnews.com.vn/ (do có tên 

miền gây nhầm lần với cơ quan báo chí, hiện 02 tên miền trên đã bị thu hồi).  

Sở Thông tin và Truyền thông đã rà soát, thực hiện công tác điểm báo, 

tổng hợp tin bài phản ánh hàng ngày. 6 tháng đầu năm 2022 đã thực hiện 115 bản 

tin điểm báo với 240 bài phản ánh nổi bật được tổng hợp (trong đó: Lĩnh vực 

được phản ánh nhiều nhất là: Tài nguyên và môi trường 60 bài, Giao thông vận 

tải 45 bài, Y tế, Nông nghiệp 11 bài…; địa bàn được phản ánh nhiều nhất là: TX 

Kỳ Anh 25 bài, Nghi Xuân 25 bài, Đức Thọ 13 bài, TP Hà Tĩnh 12 bài …). Việc 

tổng hợp, điểm báo thường xuyên đã góp phần phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, 

điều hành của lãnh đạo tỉnh. 

http://hatinhnews.com/
http://hatinhnews.com.vn/
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4. Về các hoạt động khác 

Hội Nhà báo tỉnh tổ chức thành công Giải báo chí Trần Phú năm 2021 với 

02 Giải A, 07 Giải B, 07 Giải C, 09 Giải Khuyến khích; Cuộc thi báo chí “Bác 

Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo lời Bác” với 03 Giải A, 05 Giải B, 10 Giải C, 

8 Giải Khuyến khích. 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ 

chức thành công Giải “Báo chí viết về gương người tốt việc tốt, các điển hình 

tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà 

Tĩnh” năm 2022 với 02 Giải A, 04 Giải B, 07 Giải C, 12 Giải Khuyến khích.  

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí tích cực tham gia các giải báo chí Trung 

ương, trong đó tại Giải báo chí Quốc Gia: Báo Hà Tĩnh đạt 01 giải C; PVTT Báo 

Lao động giải khuyến khích; Giải Búa liềm vàng toàn quốc: Báo Hà Tĩnh đạt 01 

giải C, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đạt 01 giải Khuyến khích; Giải Báo 

chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ II: Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh đạt 01 Giải Khuyến khích. 

Công tác từ thiện, nhân đạo tiếp tục được các cơ quan báo chí quan tâm. 

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan báo chí đã huy động gần 8,5 tỷ đồng để hỗ 

trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Tiêu biểu: Báo 

VietNamNet huy động 1,5 tỷ đồng; Báo Dân trí huy động 1,5 tỷ đồng; Báo Giáo 

dục và Thời đại huy động 1,25 tỷ đồng; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh huy 

động 1,3 tỷ đồng; Báo Hà Tĩnh huy động 700 triệu đồng; Tạp chí nhà đầu tư huy 

động 600 triệu đồng; Tạp chí Đời sống pháp luật huy động huy động 400 triệu; 

Tạp chí Kinh tế Nông thôn huy động 315 triệu đồng; Báo Sài Gòn Giải phóng 

huy động 200 triệu đồng; Báo Đại Đoàn kết huy động 175 triệu đồng;  Báo Nhà 

báo và Công luận  30 triệu đồng; Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại: 20 triệu 

đồng… 

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Một số cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn chưa quan tâm thông tin 

tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh theo nội dung định hướng 

tuyên truyền hàng tháng của tỉnh, chủ yếu vẫn chú trọng các bài phản ánh. 

2. Một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, cung 

cấp thông tin cho báo chí. Vẫn còn tình trạng chậm trễ, né tránh làm việc với báo 

chí, gây khó khăn trong hoạt động cung cấp thông tin (các Báo Nông nghiệp Việt 

Nam và Báo Lao động đã có phản ánh). 

3. Một số Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú có thông báo hoạt 

động trên địa bàn chưa chấp hành nghiêm Quy định số 87-QĐ/BTGTU, ngày 

16/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức các Hội nghị giao ban, sơ kết, 

tổng kết công tác báo chí (vẫn còn tình trạng một số báo chưa nộp báo cáo hàng 

tháng, dự họp không đúng thành phần nhưng không báo cáo với Ban Tổ chức, 

đến muộn, về sớm so với thời gian quy định). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông 

tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh đã tổng hợp và đưa vào đánh giá thi đua 

cuối năm. 
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4. Một số báo thường xuyên có các bài viết phản ánh các vấn đề không phù 

hợp với tôn chỉ, mục đích theo giấy phép hoạt động của cơ quan báo chí đã được 

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp (Sở Thông tin và Truyền thông đang thu thập 

thông tin và đã có Kế hoạch kiểm tra về việc thực hiện tôn chỉ, mục đích đối với 

các báo hoạt động trên địa bàn tỉnh trong quý III, năm 2022); một số bài viết có 

dấu hiệu đưa thông tin sai sự thật (Sở đã tổ chức làm việc và tiếp tục xử lý theo 

quy định). 

5. Một số phóng viên, cộng tác viên sử dụng mạng xã hội để đưa thông tin 

tổng hợp, dẫn dắt dư luận đối với một số vấn đề chưa có dấu hiệu sai phạm rõ 

ràng ở các doanh nghiệp, đơn vị, làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp. 

IV. NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Về công tác tuyên truyền 

- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết
13

 chuyên đề 

của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm cụ thể hóa việc thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng và tiếp tục lan tỏa nội dung cốt lõi các hội nghị quan 

trọng của Đảng, Nhà nước. 

- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện một số văn bản chỉ đạo về 

công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư Trung ương Đảng, như: Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ 

thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 

về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, 

đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 14-KL/TW ngày 

22/9/2021 về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; 

Kết luận số 28-KL/TW, ngày 21/02/2022 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội 

                                                 
13

Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnhvề xây dựng đội 

ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo;Nghị 

quyết số 04-NQ/TU, ngày 15/7/2021 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây 

dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 

22/10/2021 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định 

hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 18/11/2021 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập 

trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; 

Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 18/11/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo 

vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025; Nghị 

quyết số 08-NQ/TU, ngày 22/11/2021 về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp 

đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 22/11/2021 về phát triển Khu 

Kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 

26/5/2022 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics giai 

đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 26/5/2022 về đẩy mạnh cải 

cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022 - 2025, 

định hướng đến năm 2030… 
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ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về 

những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết số 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng 

tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; 

Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết 

chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công 

chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; 

Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo 

đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Chỉ thị số 20 -CT/TU, 

ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các 

cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028…  

- Xây dựng các tuyến tin, bài tuyên truyền về các nội dung: (i) Kết quả Hội 

nghị Trung ương lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; (ii) Công 

tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; (iii) Công tác phòng chống 

tham nhũng, tiêu cực, nhất là xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, 

tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; (iv) Phát huy giá trị, sức mạnh văn 

hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế… Tuyên truyền 

về nội dung, kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV và kết quả các kỳ họp của 

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII năm 2022. 

- Tuyên truyền việc triển khai thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết, kết luận 

của Trung ương của tỉnh về lĩnh vực kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh, đối 

ngoại, như: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ về nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 

13/12/2021 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, 

an ninh năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; Chỉ thị số 16-

CT/TU, ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh; Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh 

nghiệp; Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 20/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc - 

Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh, trọng tâm là công 

tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…  

- Tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm một số ngày lễ lớn, sự kiện 

chính trị trọng đại của của quê hương, đất nước trong 6 tháng cuối năm, nổi bật 

như: 75 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7); 60 năm Ngày Thiết lập quan hệ 

ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm Ngày Ký hiệp ước hữu nghị và 

hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022); Kỷ niệm Ngày Cách mạng 

Tháng Tám và Quốc khánh 02/9; Ngày truyền thống các Ban Xây dựng Đảng, Ủy 

ban Kiểm tra, Văn phòng cấp ủy; Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
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(20/10); Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); Ngày thành lập Quân đội nhân dân 

Việt Nam (22/12) và kỷ niệm ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước, các bậc tiền bối tiêu biểu đã từ trần được thực hiện theo quyết định của Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư … 

- Tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại 

trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022. Trong đó, tập trung phản ánh tiến độ 

thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, trong đó chú trọng tuyên truyền để 

tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 

giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án; các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, phát 

triển sản xuất của tỉnh. Công tác triển khai thực hiện chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh 

giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Tiếp tục tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm; việc 

triển khai các nhiệm vụ được nêu trong Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn 

Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, nhất là việc đỡ đầu các xã gặp khó khăn sớm 

hoàn thành xây dựng nông thôn mới; Tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh 

ở cây trồng, vật nuôi; Đẩy mạnh quảng bá thương hiệu các sản phẩm OCOP của Hà 

Tĩnh tới người tiêu dùng trong cả nước... 

- Tuyên truyền về việc xây dựng văn hóa công sở, văn minh đô thị; về 

công tác cải cách hành chính; thu ngân sách; các giải pháp cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh; những kết quả, khó khăn, giải pháp của các cấp, các ngành 

trong giai đoạn hiện nay... 

- Tuyên truyền việc chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ 

thông năm 2022; về công tác phòng tránh tai nạn đuối nước trong mùa hè; về 

công tác phòng, chống thiên tai, cháy nổ, phòng, chống lụt bão, các loại dịch 

bệnh trong gia súc, gia cầm. 

- Tuyên truyền hoạt động đối ngoại; biển, đảo và công tác đảm bảo an toàn 

giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.  

- Tiếp tục thông tin về những nỗ lực, thành quả công tác chống dịch của 

Việt Nam và của tỉnh Hà Tĩnh, thể hiện việc mở cửa trở lại cũng như các hoạt 

động khôi phục phát triển sản xuất kinh doanh thời gian qua. Đồng thời có nhiều 

tin, bài tuyên truyền về sự cần thiết của tiêm vắc xin cho trẻ em; khẳng định đây 

là điều kiện quan trọng để trẻ em đến trường an toàn; kinh nghiệm triển khai tại 

các quốc gia trên thế giới; những nổ lực của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành 

trong vận động vắc xin cho trẻ em.  

- Tăng cường tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người 

tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến ở các địa phương, đơn vị nhằm phát huy tinh 

thần yêu nước, khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết 

dân tộc, góp phần tạo phong trào thi đua sôi nổi thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 

năm 2022. 

- Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên 

tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cực đoan, cơ hội, chính 
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trị nhằm kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, gây hoang mang trong cán bộ, 

đảng viên, Nhân dân. 

- Tích cực tham gia các Giải báo chí: Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh lần thứ 

V - năm 2022, Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV 

- năm 2021 - 2022; Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai - năm 2022. 

2. Công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí 

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục 

đích; thực hiện đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong công tác 

tuyên truyền đối với một số vấn đề trọng tâm của tỉnh. 

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí, trang 

thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp; tổ chức thanh tra, rà soát, cập 

nhật thông tin, kiểm tra việc thực hiện tôn chỉ mục đích của các Văn phòng đại 

diện, phóng viên thường trú và các báo, tạp chí có giới thiệu phóng viên trên địa 

bàn để đôn đốc bổ sung các hồ sơ, thủ tục hoạt động theo đúng quy định pháp 

luật; tổ chức tập huấn về công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí...  

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động 

báo chí, xuất bản, in, phát hành theo Nghị định số 119/2020/NĐ-CP của Chính 

phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động 

xuất bản. Xác minh, xử lý thông tin trên mạng xã hội theo Nghị định 

15/2020/NĐ-CP. Tập trung xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo về các 

thông tin báo chí phản ánh. 

- Tiếp tục tổ chức tốt các cuộc thi, giải thưởng báo chí, huy động đông đảo 

đội ngũ làm báo tỉnh nhà tham gia các cuộc thi báo chí cấp trung ương, tỉnh và 

các ngành, tạo ra sân chơi nghiệp vụ lành mạnh, bổ ích và nâng cao vị thế người 

làm báo Hà Tĩnh.  

- Chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, đấu tranh có hiệu quả với các 

thông tin xấu, độc trên mạng xã hội và trên internet mà lực lượng nòng cốt là các 

phóng viên, cộng tác viên báo chí./. 

Nơi nhận 

- Lãnh đạo Bộ TT & TT; 

- Thanh tra Bộ TT & TT; 

- Cục Báo chí; 

- Cục PTTH và TTĐT; 

- Cục Thông tin đối ngoại; 

- Cục Thông tin cơ sở; 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Biên tập các báo có VPĐD, PVTTtrên địa bàn; 

- Các cơ quan báo chí trong tỉnh;                                                             

- VPĐD, PVTT các báo tại HT;                                                                            

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VP, TTBCXB3. 

 

 

 

 

 

(b/c) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 
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