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I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  

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, 

phản ánh kịp thời tình hình thời sự của tỉnh; các hoạt động đối nội, đối ngoại, 

các sự kiện chính trị, kinh tế của tỉnh
1
. Tuyên truyền các hoạt động tiếp xúc cử 

tri; Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh năm 2022; Lễ đón nhận, truy điệu và an táng 11 

hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam quy tập tại nước 

CHDCND Lào mùa khô 2021-2022; các hoạt động của Đoàn công tác Thủ đô 

Viêng Chăn, tỉnh Bôlykhămxay tại Hà Tĩnh; diễn tập khu vực phòng thủ tại các 

địa phương; thông tin về các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo, gia 

đình chính sách
2
… 

 Báo chí tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết và 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị 

quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với việc thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2022 tại các địa phương, 

đơn vị trong toàn tỉnh. 

Tuyên truyền việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 

01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

                                                 
1
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng 

Lộc; Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh lấy ý kiến góp ý dự án Luật Thanh tra sửa đổi; Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tích cực 

chuẩn bị cho Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV; 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” ; Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh gặp mặt đoàn công tác Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Bôlykhămxay; 

Bộ Tư lệnh Thủ đô Viêng Chăn, Bộ CHQS tỉnh Bôlykhămxay dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc; Giao ban định 

kỳ Bộ Chỉ huy quân sự 2 tỉnh Hà Tĩnh và Bôlykhămxay; Trao tặng 454 bếp tiết kiệm năng lượng cho phụ nữ 

Can Lộc; …     
2
 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 Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Hồng Lĩnh, Đài Truyền 

hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Quân đội Nhân dân, VietNamNet, 

VNExpress, Dân Trí, Thanh niên, Tuổi trẻ, Đại đoàn kết, Xây dựng, Cựu chiến binh, Lao động, Sức khỏe và Đời 

sống, Pháp luật Việt Nam, 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… 

https://baohatinh.vn/chinh-quyen/pho-thu-tuong-thuong-truc-chinh-phu-pham-binh-minh-dang-huong-tai-khu-di-tich-nga-ba-dong-loc/231819.htm
https://baohatinh.vn/chinh-quyen/pho-thu-tuong-thuong-truc-chinh-phu-pham-binh-minh-dang-huong-tai-khu-di-tich-nga-ba-dong-loc/231819.htm
https://baohatinh.vn/chinh-tri/doan-dbqh-tinh-ha-tinh-tich-cuc-chuan-bi-cho-ky-hop-thu-ba-quoc-hoi-khoa-xv/231665.htm
https://baohatinh.vn/chinh-tri/doan-dbqh-tinh-ha-tinh-tich-cuc-chuan-bi-cho-ky-hop-thu-ba-quoc-hoi-khoa-xv/231665.htm
https://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/ha-tinh-to-chuc-trong-the-le-truy-dieu-an-tang-11-hai-cot-liet-sy-quan-tinh-nguyen-chuyen-gia-viet-nam-hy-sinh-tai-lao/231782.htm
https://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/ha-tinh-to-chuc-trong-the-le-truy-dieu-an-tang-11-hai-cot-liet-sy-quan-tinh-nguyen-chuyen-gia-viet-nam-hy-sinh-tai-lao/231782.htm
https://baohatinh.vn/xa-que/xuc-dong-hang-nghin-hoc-sinh-ha-tinh-chao-don-cac-anh-ve-voi-dat-me/231770.htm
https://baohatinh.vn/xa-que/xuc-dong-hang-nghin-hoc-sinh-ha-tinh-chao-don-cac-anh-ve-voi-dat-me/231770.htm
https://baohatinh.vn/chinh-tri/lanh-dao-tinh-ha-tinh-gap-mat-doan-cong-tac-thu-do-vieng-chan-tinh-bolykhamxay/231821.htm
https://baohatinh.vn/chinh-tri/lanh-dao-tinh-ha-tinh-gap-mat-doan-cong-tac-thu-do-vieng-chan-tinh-bolykhamxay/231821.htm
https://baohatinh.vn/chinh-tri/lanh-dao-tinh-ha-tinh-gap-mat-doan-cong-tac-thu-do-vieng-chan-tinh-bolykhamxay/231821.htm
https://baohatinh.vn/chinh-tri/lanh-dao-tinh-ha-tinh-gap-mat-doan-cong-tac-thu-do-vieng-chan-tinh-bolykhamxay/231821.htm
https://baohatinh.vn/chinh-tri/lanh-dao-tinh-ha-tinh-gap-mat-doan-cong-tac-thu-do-vieng-chan-tinh-bolykhamxay/231821.htm
https://baohatinh.vn/chinh-tri/lanh-dao-tinh-ha-tinh-gap-mat-doan-cong-tac-thu-do-vieng-chan-tinh-bolykhamxay/231821.htm
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đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo 

đức phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, chuyên đề năm 2022 do Trung ương 

triển khai. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 4 (khóa XII), 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”  và các quy định về kiểm soát quyền lực, về 

trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tuyên truyền về nội dung và kết 

quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.  

Các báo có nhiều tin, bài tuyên truyền về các sự kiện chính trị quan trọng, 

các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước diễn ra trong tháng 5 và trong thời gian 

tới, như: Ngày sinh đồng chí Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Ngày Quốc tế lao động 

(01/5); Ngày Quốc tế về tự do báo chí (03/5); Ngày sinh Các Mác (05/5); 120 

năm Ngày sinh Nhà cách mạng tiền bối Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 

05/5/2022); Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngày thành lập Hải quân nhân 

dân Việt Nam (07/5); Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (08/5); 

Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam (10/5); Ngày thành lập Đội Thiếu 

niên tiền phong Hồ Chí Minh và Đội Nhi đồng Hồ Chí Minh (15/5); Ngày Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam (18/5); kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5); Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5); 

SEA Games 31; Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp nhiệm 

2022 - 2027; tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ 

về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm Ngày thành lập Thành phố 

Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022)...
3
 

Đặc biệt, các báo có nhiều tin, bài tuyên truyền đậm nét về 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
.  
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Tiếp nối mạch nguồn truyền thống trên quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú; Hà Tĩnh đã giành 12 huy 

chương tại SEA Games 31 (Báo Hà Tĩnh); Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày 

Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (Báo Nhân dân); Tự hào quê hương Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (Thông tấn xã Việt 

Nam); Nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (Báo Công an nhân dân); Hà Tĩnh: 

Chuẩn bị lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật); Người Hà Tĩnh 

với kỉ niệm không bao giờ quên khi được gặp Bác Hồ (Báo Dân sinh); Hà Tĩnh tưng bừng tổ chức lễ hội đua 

thuyền mừng ngày sinh nhật Bác (Tạp chí Kinh tế nông thôn)… 
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)… 

https://nhandan.vn/dong-chay/nhieu-hoat-dong-van-hoa-nghe-thuat-tai-le-ky-niem-65-nam-ngay-bac-ho-ve-tham-ha-tinh-698738/
https://nhandan.vn/dong-chay/nhieu-hoat-dong-van-hoa-nghe-thuat-tai-le-ky-niem-65-nam-ngay-bac-ho-ve-tham-ha-tinh-698738/
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
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1.2. Kinh tế - xã hội 

Các cơ quan Báo chí thông tin, tuyên truyền kết quả nổi bật của tỉnh Hà 

Tĩnh về phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền về việc thực hiện các nhiệm vụ 

đột phá của tỉnh, trong đó tập trung tin, bài tuyên truyền kết quả đẩy mạnh 

chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, phát triển các ngành công nghiệp chế 

biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ sau thép, dịch vụ cảng biển và logistics; thu hút 

đầu tư các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo. Nâng cao năng suất lao 

động, sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động; tăng 

cường thu hút đầu tư, nâng tỉ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp. Chú trọng 

tuyên truyền các về sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền trong triển khai các công 

trình, dự án; tầm quan trọng, tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm 

của tỉnh
5
.  

Báo chí 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; 

tuyên truyền tình hình, kết quả vụ Đông - Xuân; tuyên truyền hỗ trợ tiêu thụ 

nông sản trong mùa dịch; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tăng cường xúc 

tiến thương mại, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm
6
...  

Báo chí tuyên truyền về lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em ở các 

địa phương, đơn vị; công tác phòng, chống thiên tai, cháy nổ, các loại dịch 

bệnh trong gia súc, gia cầm … 

1.3. Nội chính  

Báo chí tập trung tuyên truyền kịp thời các hoạt động của lực lượng chức 

năng trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông; kết 

quả công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, đấu tranh phòng, 

chống tội phạm; đảm bảo an toàn thực phẩm, an ninh trật tự; giải quyết các vụ 

việc tồn đọng; kết quả tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của công dân
7
. 

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 
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Tranh thủ nguồn lực, tăng cường đầu tư, hoàn thiện Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; “Đón 

đầu” các dự án lớn, doanh nghiệp Hà Tĩnh mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh; Hà Tĩnh đề xuất bổ sung 6 

dự án điện gió vào quy hoạch (Báo Hà Tĩnh); Hà Tĩnh tập trung giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc Nam 

(Đài Tiếng nói Việt Nam); Bất động sản Hà Tĩnh trước cơ hội 'hóa Rồng' (Báo Nghệ An); Thị trường bất động 

sản Hà Tĩnh 'bứt phá' với các dự án tiềm năng (Báo Thanh niên); Hà Tĩnh chi 176 tỷ đồng chỉnh trang hạ tầng, 

phát triển du lịch (Báo Đầu tư)… 
6 

Khát vọng đổi thay từ xây dựng nông thôn mới ở Thạch Kênh; Mùa vui trên những cánh đồng Đức 

Thọ; Thí điểm thành công mô hình sản xuất lúa hữu cơ DT39 tại Vũ Quang; Dưa lê đem lại hiệu quả kinh tế cao 

trên đất cát pha ở Thịnh Lộc (Báo Hà Tĩnh); Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân; Đẩy nhanh tiến độ tiêm 

phòng gia súc, gia cầm; Thụ tinh nhân tạo, giải pháp cải tạo chất lượng đàn bò (Đài PT-TH tỉnh); Lần đầu có sổ 

tay hướng dẫn chăn nuôi hươu an toàn dịch bệnh (Báo Nông nghiệp Việt Nam); Thủ phủ bánh đa nem lớn nhất 

Hà Tĩnh nhộn nhịp sản xuất trở lại sau dịch bệnh (Báo Nhà báo và Công luận)… 
7 

Hà Tĩnh: Sẵn sàng thực hiện đăng ký xe ô tô, xe máy tại công an huyện, xã từ ngày 21/5; Bị xử phạt 4 

triệu đồng vì dùng kích điện đánh bắt thủy sản trên sông Lam; Hương Khê: Bắt đối tượng tàng trữ hơn 200 viên 

ma tuý tổng hợp; Chủ động ngăn tình trạng tranh giành, bảo kê gặt lúa ở Hà Tĩnh (Báo Hà Tĩnh); Khởi tố đối 

tượng đánh trưởng thôn phải nhập viện (Báo Lao động); Hà Tĩnh khởi tố 11 bị can đánh bạc trực tuyến qua ví 

Momo (VTV); Hà Tĩnh: Thành lập các tổ công tác thúc đẩy tiến độ giải ngân của tỉnh (Thời báo Tài chính); Hà 

Tĩnh: Truy bắt nghi phạm đâm chết người trong Vườn quốc gia Vũ Quang (Báo Thanh niên); Hàng chục công an 

vây bắt 6 sà lan khai thác cát trái phép trên sông ở Hà Tĩnh (Báo Dân Việt)… 

https://baohatinh.vn/chinh-quyen/ha-tinh-de-xuat-bo-sung-6-du-an-dien-gio-vao-quy-hoach/231705.htm
https://baohatinh.vn/chinh-quyen/ha-tinh-de-xuat-bo-sung-6-du-an-dien-gio-vao-quy-hoach/231705.htm
https://baonghean.vn/bat-dong-san-ha-tinh-truoc-co-hoi-hoa-rong-306310.html
https://baonghean.vn/bat-dong-san-ha-tinh-truoc-co-hoi-hoa-rong-306310.html
https://baonghean.vn/bat-dong-san-ha-tinh-truoc-co-hoi-hoa-rong-306310.html
https://baodautu.vn/batdongsan/ha-tinh-chi-176-ty-dong-chinh-trang-ha-tang-phat-trien-du-lich-d165188.html
https://baodautu.vn/batdongsan/ha-tinh-chi-176-ty-dong-chinh-trang-ha-tang-phat-trien-du-lich-d165188.html
https://baohatinh.vn/nong-nghiep/dua-le-dem-lai-hieu-qua-kinh-te-cao-tren-dat-cat-pha-o-thinh-loc/231785.htm
https://baohatinh.vn/nong-nghiep/dua-le-dem-lai-hieu-qua-kinh-te-cao-tren-dat-cat-pha-o-thinh-loc/231785.htm
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-de/tin-bai/108629/day-nhanh-tien-do-thu-hoach-lua-xuan
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-de/tin-bai/108159/day-nhanh-tien-do-tiem-phong-gia-suc-gia-cam
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-de/tin-bai/108159/day-nhanh-tien-do-tiem-phong-gia-suc-gia-cam
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-de/tin-bai/108462/thu-tinh-nhan-tao-giai-phap-cai-tao-chat-luong-dan-bo
https://baohatinh.vn/nong-nghiep/dua-le-dem-lai-hieu-qua-kinh-te-cao-tren-dat-cat-pha-o-thinh-loc/231785.htm
https://baohatinh.vn/nong-nghiep/dua-le-dem-lai-hieu-qua-kinh-te-cao-tren-dat-cat-pha-o-thinh-loc/231785.htm
https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/ha-tinh-xu-phat-4-trieu-dong-mot-nguoi-dan-dung-kich-dien-danh-bat-thuy-san-tren-song-lam/231811.htm
https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/ha-tinh-xu-phat-4-trieu-dong-mot-nguoi-dan-dung-kich-dien-danh-bat-thuy-san-tren-song-lam/231811.htm
https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/huong-khe-bat-doi-tuong-tang-tru-hon-200-vien-ma-tuy-tong-hop/231757.htm
https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/huong-khe-bat-doi-tuong-tang-tru-hon-200-vien-ma-tuy-tong-hop/231757.htm
https://laodong.vn/phap-luat/khoi-to-doi-tuong-danh-truong-thon-phai-nhap-vien-1046893.ldo
https://laodong.vn/phap-luat/khoi-to-doi-tuong-danh-truong-thon-phai-nhap-vien-1046893.ldo
https://vtv.vn/vtv8/ha-tinh-khoi-to-11-bi-can-danh-bac-truc-tuyen-qua-vi-momo-20220519135647828.htm
https://vtv.vn/vtv8/ha-tinh-khoi-to-11-bi-can-danh-bac-truc-tuyen-qua-vi-momo-20220519135647828.htm
https://vtv.vn/vtv8/ha-tinh-khoi-to-11-bi-can-danh-bac-truc-tuyen-qua-vi-momo-20220519135647828.htm
https://vtv.vn/vtv8/ha-tinh-khoi-to-11-bi-can-danh-bac-truc-tuyen-qua-vi-momo-20220519135647828.htm
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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. Đặc biệt các kênh 

truyền thông đã phản ánh kịp thời việc xử lý các trường hợp lợi dụng mạng xã 

hội để lưu trữ, truyền đưa các thông tin xuyên tạc, kích động, sai sự thật; góp 

phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 

1.4. Tuyên truyền trên hệ thống các kênh truyền thông cấp huyện, các 

Bản tin, Trang Thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở 

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

trình phát thanh của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Trung ương, sản 

xuất các chương trình truyền hình phát trên chuyên mục Trang địa phương của 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
8
; UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng 

chương trình phát 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 thông tin 

của Nhân dân
9
.  

Trong tháng 5/2022, hệ thống truyền thanh cơ sở đã tập trung tuyên 

truyền về: Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh; công tác cải cách hành chính; các hoạt 

động văn hóa, thể dục - thể thao tại các địa phương; công tác đảm bảo an ninh 

trật tự, an toàn giao thông; phòng chống tội phạm; phòng chống thương tích, tai 

nạn đuối nước ở trẻ em; hướng dẫn giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI và 

hướng dẫn sử dụng DVCTT mức độ 3,4; tuyên truyền một số quy định về chống 

khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác 

IUU)... 

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

Báo chí 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, văn hóa, giáo dục, y tế, dân số, sức 

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

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

quan tâm như: Tình trạng khai thác đất trái phép dọc đường mòn Hồ Chí Minh, 

Quốc lộ 15 qua huyện Hương Khê; một số trang trại lợn gây ô nhiễm môi 

trường; nguy cơ mất an toàn giao thông trên một số tuyến đường; Nhà máy 

nước Phúc Giang (nay là Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) được 

đầu tư xây dựng với nguồn vốn 6 tỷ đồng, xuống cấp, bỏ hoang nhiều năm 

qua...
10

 

                                                 
8
 Trung tâm VH-TT các địa phương sản xuất bình quân 4 chương trình truyền hình/tháng phát trên 

chuyên mục Trang địa phương của Đài PTTH tỉnh, riêng một số đơn vị như Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

thành phố, huyện Cẩm Xuyên, huyện Thạch Hà sản xuất 8 chương trình truyền hình/tháng. 
9
 Bình quân mỗi trạm truyền thanh cơ sở thực hiện phát các chương trình tự sản xuất,tiếp phát các 

chương trình của Đài PTHT tỉnh, Đài tiếng nói Việt Nam đạt từ 30-40 phút/tháng. 
10

Một số tin, bài nổi bật: Hà Tĩnh: Vì sao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở Hà Tĩnh đạt thấp (Báo Nhân 

dân) Cận cảnh núi Mào Gà bị “xẻ” làm dự án chăn nuôi lợn (Báo Xây dựng); Bất an khi dùng xe điện đưa đón 

học sinh ở Cẩm Xuyên; Cần lắp gờ và biển báo giảm tốc ở đường ra bãi biển Lộc Hà (Báo Hà Tĩnh); 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); Vụ trại lợn ở Hà Tĩnh 'bức tử' môi 

https://nhandan.vn/tin-tuc-kinh-te/vi-sao-ty-le-giai-ngan-von-dau-tu-cong-o-ha-tinh-dat-thap-698610/
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Một số nội dung các báo phản ánh đã được các đơn vị, địa phương tiếp 

nhận, kiểm tra thông tin báo phản ánh và xử lý
11

. 

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

3.1. Công tác chỉ đạo, cung cấp và phản hồi thông tin, xử lý các vấn đề 

vi phạm 

Trong tháng 5/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền 

thông phối hợp với các cơ quan chức năng ban hành 12 văn bản cung cấp thông 

tin và định hướng tuyên truyền cho các báo phản ánh kịp thời các nội dung 

tuyên truyền gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện nhân tố mới, 

điển hình mới, những thành tựu nổi bật của tỉnh nhà trên tất cả 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 trên địa bàn tỉnh. 

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

tổng hợp tin bài phản ánh hàng ngày. Trong tháng 5/2022 đã thực hiện 25 bản 

tin điểm báo với 30 bài viết, phóng sự phản ánh nổi bật được tổng hợp (trong 

đó: Lĩnh vực được phản ánh nhiều nhất là: Tài Nguyên và Môi trường 08 bài, 

Giao thông vận tải 08 bài, Văn hóa TTDL 04 bài; Xây dựng 04 bài…; địa 

phương được phản ánh nhiều nhất là: Nghi Xuân 07 bài, Kỳ Anh 05 bài, Cẩm 

Xuyên 02 bài, TP Hà Tĩnh 02 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. 

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức làm việc với chủ thể, 

kiến nghị Trung tâm Internet Viet Nam (VNNIC) thu hồi 02 tên miền: 

http://hatinhnews.com và http://hatinhnews.com.vn, do vi phạm nguyên tắc đặt 

tên gây nhầm lẫn là trang thông tin điện tử tổng hợp. 

Việc cung cấp và phản hồi thông tin được các địa phương, đơn vị thực 

hiện đúng quy định, đồng thời phối hợp tốt với Sở Thông tin và Truyền thông và 

các cơ quan chức năng trong việc tiếp nhận và xử lý các vấn đề vi phạm trên 

lĩnh vực thông tin, báo chí, in, phát hành trên địa bàn. 

3.2. Hạn chế 

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, chủ yếu đang chú trọng 

các bài phản ánh. 

 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 

                                                                                                                                                         
trường: Lộ rõ nhiều bất cập; Sống gần trại lợn, ngủ cũng phải bịt khẩu trang  (Báo Tiền phòng); 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); Hà Tĩnh: Xe chở đất, muôn nẻo lách luật; Hà Tĩnh: Nham nhở những quả đồi bị khai thác đất ở "phố núi" 

Hương Khê (Báo Kinh tế đô thị); … 
11

 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://mic.gov.vn/Pages/TinTuc/thongtinchitiet_1baiviet.aspx?tintucid=97904
http://hatinhnews.com/
http://hatinhnews.com.vn/
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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). 

Công tác biên tập, kiểm duyệt thông tin thiếu chặt chẽ dẫn đến những sai 

sót thông tin, dẫn tít không chuẩn xác… được đăng tải trên một số báo.  

II. 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
12

 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 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 
                                                 

12
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… 
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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.  

- 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 tháng 6/2022, như: 

Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6); Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Ngày 

Môi trường thế giới (05/6); Kỷ niệm 175 năm Ngày sinh Đình nguyên Tiến sỹ 

Phan Đình Phùng (06/6/1847 - 06/6/2022); Ngày Du lịch Việt Nam (09/6); Ngày 

Truyền thống Thi đua yêu nước (11/6); Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu 

(14/6); Ngày Thành lập Ủy ban UNESCO Việt Nam (15/6); 65 năm Ngày Bác 

Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm thành lập Thành phố 

Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022), Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Ngày 

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua Luật Biển Việt Nam (21/6); 

Ngày Thành lập Ngân hàng Thế giới - WB (25/6); Ngày Toàn dân phòng, chống 

ma túy; Ngày Hiến chương Liên hợp quốc (26/6); Ngày Gia đình Việt Nam 

(28/6); Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp nhiệm 2022 – 

2027… Trong đó, có nhiều tin, bài tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 65 năm 

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

lập Thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022), nhất là Lễ kỷ niệm dự kiến được 

tổ chức vào ngày 11/6/2022... 
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 - 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 các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 

và 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 

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 
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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; Cuộc thi báo chí “Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo lời Bác”... 

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 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; 

- CụcThông 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, PVTT trên địa bàn; 

- Các cơ quan báo chí trong tỉnh;                                                             

- VPĐD, PVTT các báo tại HT;                                                                            

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

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VP, TTBCXB2. 
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