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I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  

1. Công tác thông tin, tuyên truyền 

1.1. Thời sự - chính trị 

- Báo chí tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm, các sự 

kiện chính trị của quê hương, đất nước trong tháng 10/2021, như: Ngày Quốc tế 

Người cao tuổi (01/10); Ngày Khuyến học Việt Nam (02/10); Ngày Truyền 

thống Lực lượng Phòng cháy, chữa cháy (04/10); Ngày Giải phóng Thủ đô Hà 

Nội, Ngày Truyền thống ngành Xuất bản - In - Phát hành sách Việt Nam 

(10/10), 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021); 

Ngày Doanh nhân Việt Nam, Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai (13/10); Ngày 

thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Ngày truyền thống ngành Tổ chức Đảng 

(14/10); Ngày Truyền thông công tác Dân vận của Đảng, Ngày Truyền thống 

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10); Ngày truyền thống Ngành Kiểm 

tra Đảng (16/10); Ngày Thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ngày 

Vì người nghèo Việt Nam (17/10); Ngày Truyền thống Văn phòng cấp ủy 

(18/10); Ngày sinh Anh hùng Lý Tự Trọng, Ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Việt Nam (20/10); 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển 

(23/10/1961 - 23/10/2021)… 

- Báo chí tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập 

(1831 - 2021) và 30 năm tái lập (1991 - 2021) tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó tập trung 

tuyên truyền các nội dung chính như: Truyền thống kiên cường, bất khuất của 

Nhân dân Hà Tĩnh qua các thời kỳ đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 

Những thành tựu đạt được trên lĩnh vực của tỉnh trong thời kỳ đổi mới; Các 

phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm; Các gương điển 

hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực, địa bàn; Công tác 

chuẩn bị, tổ chức các hoạt động kỷ niệm; Phản bác các quan điểm sai trái, xuyên 

tạc liên quan đến các nội dung kỷ niệm 190 năm thành lập và 30 năm tái lập tỉnh 

Hà Tĩnh.
1
 

                                                 
1
 Đài PT-TH tỉnh tiếp tục chuỗi tuyên truyền với chuyên mục Chuyện đường chuyện phố (trên 

sóng Truyền hình) và chuyên mục Kỷ niệm 190 năm thành lập và 30 năm tái lập tỉnh (trên sóng phát 

Thanh) gắn với nhiều dấu mốc, sự kiện lịch sử, tên tuổi của các danh nhân trong suốt chặng đường 190 

năm hình thành và phát triển tỉnh Hà Tĩnh: Đường Nguyễn Phan Chánh - Hồn quê trong phố; Dấu ấn 
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- Báo chí tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh 

trên biển gắn với các hoạt động động viên, tặng quà thương bệnh binh, gia đình 

liệt sỹ, các cựu chiến binh thuộc các lực lượng tham gia các Đoàn tàu không số 

trên biển.
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 tại các địa phương, đơn vị 

trong toàn tỉnh.
3
 

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 

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 2021 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) và các quy định về kiểm soát quyền lực, về trách 

nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

1.2. Kinh tế - xã hội 

- Báo chí thông tin về tình hình, kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh trong 

tháng 10 và 9 tháng đầu năm 2021; tuyên truyền các cơ chế chính sách, cải cách 

hành chính, cải thiện môi trường thu hút đầu tư, kinh doanh; các hoạt động xúc 

tiến đầu tư của tỉnh. Đặc biệt, các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung phản ánh nỗ 

lực của Hà Tĩnh trong việc thực hiện mục tiêu kép: vừa phát triển KT-XH vừa 

đảm bảo công tác phòng chống dịch, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19. Qua đó, người dân, doanh nghiệp đã tiếp nhận thông 

tin, phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai chính sách, góp phần ổn 

                                                                                                                                                         
đường Lý Tự Trọng; Con đường của ký ức; Đường Đồng Quế và những dấu xưa...  Báo Hà Tĩnh thực 

hiện tuyên truyền và cập nhật thường xuyên các hoạt động hướng tới kỷ niệm qua chuyên mục 190 

năm thành lập và 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh. 

2 Các tin, bài nổi bật: Phóng sự Đường Hồ Chí Minh trên biển - con đường huyền thoại (Đài 

PT-TH tỉnh); Đường Hồ Chí Minh trên biển và kỳ tích những “Đoàn tàu không số”; Ký ức những 

ngày theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển; Niềm tự hào của người lái tàu không số quả cảm ở 

Hà Tĩnh (Báo Hà Tĩnh); Hà Tĩnh: Thăm, tặng quà các gia đình từng trực tiếp tham gia mở đường Hồ 

Chí Minh trên biển (Báo Sài Gòn Giải phóng)... 

3
Đài PT-TH tỉnh thực hiện phóng sự Dấu ấn và triển vọng, tạo điểm nhấn trong chuỗi các hoạt 

động tuyên truyền đưa nghị quyết Đại hội đảng các cấp đi vào cuộc sống. Báo Hà Tĩnh xuất bản 304 

sản phẩm tin bài trên nhiều loại hình phong phú như truyền hình, Emagazine, Story .. ; các cơ quan 

báo chí Trung ương hoạt động trên địa bàn thực hiện hàng chục tin bài tuyên truyền. 
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định tình hình sản xuất, kinh doanh, giữ vững lập trường trong công tác phòng, 

chống dịch.   

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 thu hoạch vụ Hè - Thu và triển khai sản xuất vụ 

Đông năm 2021; tuyên truyền hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong mùa dịch; phòng 

chống mưa bão; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tăng cường xúc tiến 

thương mại, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm trong điều kiện phòng, chống 

dịch Covid-19... 

- Báo chí tuyên truyền về công tác phòng, chống thiên tai, cháy nổ, 

phòng, chống lụt bão, các loại dịch bệnh trong gia súc, gia cầm. 

1.3. Nội chính 

Báo chí tập trung tuyên truyền các 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. 

Trong tháng, Phòng Nội chính - Bạn đọc của Báo Hà Tĩnh xuất bản 164 tin, bài 

trên nhiều loại hình phong phú như truyền hình, Emagazine, Story .. 

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. 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 của  các thế 

lực thù địch trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp; góp phần đảm bảo 

an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 

1.4. Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 

Báo chí tiếp tục cập nhật, thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh trên 

thế giới và trong nước; công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn 

tỉnh. Các báo tập trung cập nhật các chỉ đạo, quy định, khuyến cáo, hướng dẫn 

mới nhất của Trung ương, của Ban Chỉ đạo tỉnh, ngành Y tế…
4
  

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

đã chuyển tải kịp thời, đầy đủ thông tin công tác phòng, chống dịch và kiến thức 

                                                 

4
 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất 250 lượt tin, bài, phóng sự, chương trình; Báo Hà 

Tĩnh đăng tải gần 300 tin, bài; Các báo Trung ương và các tỉnh hoạt động trên địa bàn cập nhật gần 

500 tin, bài tuyên truyền, phản ánh về tình hình dịch bệnh, hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn 

tỉnh. 
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phòng, chống dịch bệnh với hàng chục ngàn lượt phát trên các nền tảng như: hệ 

thống truyền thanh cấp huyện, hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn, các 

trang thông tin điện tử, Fanpage đến với người dân. 

1.5. Tuyên truyền trên hệ thống các kênh truyền thông c p huyện, các   n 

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

Các đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền của Trung 

tâm Văn hóa - 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 Truyên hình tỉnh
5
; 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
6
.  

Trong tháng 10/2021, hệ thống truyền thanh cơ sở đã tập trung tuyên 

truyền về công tác cải cách hành chính; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn 

giao thông; Tuyên truyền nâng cao cảnh giác các thủ đoạn lợi dụng dịch Covid-

19 để lừa đảo người dân; tuyên truyền cài đặt, sử dụng phần mềm ứng dụng “Sổ 

sức khỏe điện tử”; hướng dẫn giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI và hướng dẫn 

sử dụng DVCTT mức độ 3,4;  tuyên truyền Ngày Pháp luật; Luật An ninh 

mạng;  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); tuyên truyền về Tháng 

cao điểm “Vì người nghèo” và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng năm 

2021; Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch 

hơn năm 2021... 

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: thông tin phản ánh tình trạng xuống cấp của đoạn đường lối 4 nối 

đường Vũ Quang (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh); Tuyến Quốc lộ 281 qua xã 

                                                 

5
 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. 

6
 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.   
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Thọ Điền huyện Vũ Quang đồng vừa nâng cấp đã sụt lún sau trận mưa; tình 

trạng rác thải sinh hoạt tràn lan ở lòng, lề đường thị trấn Hương Khê khiến cho 

môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng; Quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến 

Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh bị hằn lún, bong tróc, gây nguy hiểm cho các 

phương tiện tham gia giao thông...7 

Một số nội dung các báo phản ánh đã được UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, 

xử lý, một số nội dung được các đơn vị, địa phương tiếp nhận, kiểm tra 

thông tin báo phản ánh và xử lý. 

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

3.1. Công tác chỉ đạo, cung c p và ph n h i thông tin, xử    các v n đề 

vi phạm  

Trong tháng 10/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền 

thông phối hợp với các cơ quan chức năng ban hành gần 30 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. 

Ngày 18/10/2021, Văn phòng Bắc Trung Bộ - Báo Nông nghiệp Việt 

Nam có văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị kiểm tra, làm rõ việc cấp phép và hoạt 

động mỏ đất thôn Thanh Mỹ, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc của Công ty 

TNHH Cường Trường. UBND tỉnh đã có Văn bản số 7083/UBND-NL2 giao Sở 

Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị nêu trên và cơ quan 

liên quan kiểm tra cụ thể, làm rõ hồ sơ cấp phép, việc chấp hành pháp luật trong 

quá trình hoạt động và các nội dung phản ánh của Báo Nông nghiệp Việt Nam. 

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông triệu tập làm việc, lập biên bản 

xử phạt số tiền 05 triệu đồng đối với 01 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật 

trên mạng xã hội Facebook. 

Công tác điểm báo, tổng hợp tin bài phản ánh hàng ngày trên báo của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông được thực hiện thường 

xuyên, phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh. 

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 

                                                 

7
 Các báo đưa tin: Báo Giáo dục & Thời đại, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Công lý, Báo Tiền 

phong, Báo Sài Gòn Giải phóng, Báo Nhà báo & Công luận… 
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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.
8
 

3.2. Hạn chế 

Một số cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn chưa chú trọng thông tin 

tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, chủ yếu vẫn chú trọng 

các bài phản ánh 

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.
9
 

II. NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Về công tác tuyên truyền 

- 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 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 

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 2021 do Trung ương 

triển khai, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy 

định về kiểm soát quyền lực, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất 

nước trong tháng 11/2021 như: tuyên truyền kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng 

Mười Nga (07/11); Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày Hội đại 

đoàn kết toàn dân (18/11); Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)… Tiếp tục tuyên 

truyền các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập (1831 - 2021) và 30 năm tái 

lập (1991 - 2021) tỉnh Hà Tĩnh; chủ động phản bác các quan điểm sai trái, xuyên 

tạc liên quan đến các nội dung kỷ niệm 190 năm thành lập và 30 năm tái lập tỉnh 

Hà Tĩnh. 

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

trong 9 tháng đầu năm và tháng 10 năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. 

Trong đó, tập trung phản ánh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, 

các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, phát triển sản xuất của tỉnh. các chính sách 

                                                 

8
 Một số đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc báo cáo công tác phát ngôn, cung cấp và phản hồi 

thông tin báo chí như: Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Sở Xây dựng, Công ty Điện lực Hà Tĩnh… 

9
 Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục cập nhật thông tin và xử lý theo quy định. 
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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; tuyên 

truyền kết quả việc thu hoạch vụ Hè - Thu và triển khai sản xuất vụ Đông năm 

2021; đẩy mạnh quảng bá thương hiệu cam, bưởi của Hà Tĩnh tới người tiêu dùng 

trong cả nước, tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối thị trường tiêu thụ sản 

phẩm trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19...  

- 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 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 bám sát và cập nhật thông tin về tình hình dịch Covid-19, tuyên 

truyền kịp thời, chính xác diễn biến dịch bệnh, cập nhật các văn bản chỉ đạo, quy 

định, khuyến cáo, hướng dẫn mới nhất của Trung ương, của tỉnh và ngành Y tế 

để người dân biết, chủ động thực hiện; tuyên truyền, hướng dẫn người dân và 

các tổ chức, doanh nghiệp vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch, vừa khôi 

phục các hoạt động sản xuất kinh doanh để góp phần tạo sự ổn định và phát triển 

kinh tế - xã hội. 

- 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 2021. 

- 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 hưởng ứng, tham gia các giải báo chí của Trung ương, của tỉnh 

tổ chức như: Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng); Giải báo chí 

với chủ đề “Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học 

do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam”; Cuộc thi Báo chí viết về gương 

“Người tốt, việc tốt”, “điển hình tiên tiến” trong các phong trào thi đua yêu nước 

và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh…  

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