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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW ngày 14/6/2022  

của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường công tác chỉ đạo,  

quản lý, chấn chính hoạt động báo chí, tạp chí, trang thông tin điện tử,  

mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay 

 

Thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động 

báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay; Văn 

bản số 897-CV/BTGTU ngày 22/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đề nghị 

xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW của 

Ban Tuyên giáo Trung ương, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Chương 

trình hành động như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 156-KH/BTGTW 

ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường công tác chỉ 

đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã 

hội trong giai đoạn hiện nay. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động báo chí, truyền thông trong giai đoạn hiện nay; triển khai và thực hiện 

có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên 

nghiệp, nhân văn và hiện đại”. 

- Tạo điều kiện thuận lợi để báo chí phát triển lành mạnh, đúng định 

hướng; kiên quyết, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm, nhất là 

tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích và biểu hiện “thương mại hóa”, “tư nhân hóa” 

báo chí; tình trạng “báo hóa” tạp chí, trang thông tin điện tử, tạo sự chuyển biến 

tích cực trong hoạt động báo chí. 

2. Yêu cầu 

- Triển khai kiên quyết, kiên trì, nghiêm túc, kịp thời, thực chất, không 

hình thức; định kỳ báo cáo cấp có thẩm quyền và công khai kết quả xử lý vi 

phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ các giải pháp; phân công trách 

nhiệm công việc cụ thể, rõ ràng giữa các cơ quan, đơn vị. 
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II. NỘI DUNG  

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt, hướng dẫn thực hiện các văn bản 

QPPL về báo chí 

- Nội dung: Phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật báo chí 2016; Nghị định 

số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản; Nghị định 

14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 

15/2020/NĐ-CP và Nghị định 119/2020/NĐ-CP xử phạt VPHC lĩnh vực bưu 

chính, viễn thông và báo chí, xuất bản. 

- Chủ trì: Tổ Pháp chế. 

- Phối hợp: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Thông tin - Báo chí - 

Xuất bản, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Triển khai từ tháng 7/2022 và đưa vào chương trình 

khung của Sở thực hiện định kỳ hàng năm. 

2. Đẩy mạnh công tác hướng dẫn thực hiện quy định về phát ngôn và 

cung cấp thông tin cho báo chí 

- Nội dung:  

+ Hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm Nghị định 

09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và 

hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. 

+ Lập danh sách người phát ngôn các Sở ban ngành cấp tỉnh, UBND các 

huyện, thảnh phố, thị xã đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

+ Hướng dẫn UBND các huyện, thảnh phố, thị xã lập danh sách người 

phát ngôn UBND các xã, phường, thị trấn và công bố danh sách trên trang thông 

tin điện tử của các huyện, thị xã, thành phố để người dân, báo chí liên hệ khi cần 

được cung cấp thông tin, đồng thời chủ động trao đổi, cung cấp thông tin, minh 

bạch thông tin cho báo chí. 

 + Tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin, phản hồi thông tin 

cho đội ngũ người phát ngôn trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản. 

- Phối hợp: Thanh tra Sở, Tổ Pháp chế, Phòng Văn hóa - Thông tin các 

huyện, thị xã, thành phố. 

- Thời gian thực hiện:  

+ Năm 2022 triển khai 01 cuộc tập huấn cho lãnh đạo các sở, ngành, 

huyện, thị. 

+ Định kỳ hàng năm tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ đầu mối về 

công tác phát ngôn va cung cấp thông tin cho báo chí ở các địa phương, đơn vị. 
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3. Nâng cao hiệu quả công tác điểm báo, thông tin mạng 

 - Nội dung: Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thông tin trên các báo, 

mạng xã hội và một số trang thông tin điện tử để thông tin hàng ngày liên quan 

đến tỉnh Hà Tĩnh, nhất là các vấn đề dư luận quan tâm, kịp thời tham mưu phản 

hồi thông tin trên báo chí theo quy định. 

- Chủ trì: Tổ phản ứng nhanh thông tin báo chí, mạng xã hội - Sở Thông 

tin và Truyền thông. 

- Phối hợp: Thanh tra Sở; Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng ngày. 

4. Tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh của các địa phương, 

doanh nghiệp. 

- Nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh thông tin về đường dây nóng xử lý báo chí 

và tiếp nhận các thông tin phản ánh của địa phương, doanh nghiệp trong các vấn 

đề liên quan đến hoạt động thông tin, báo chí. Khi tiếp nhận thông tin phản ánh 

về hiện tượng lợi dụng danh nghĩa báo chí để dọa dẫm, gây phiền phức cho 

doanh nghiệp thì kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kiểm 

tra, xử lý theo quy định. 

- Chủ trì: Thanh tra Sở. 

- Phối hợp: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản. Đề nghị Công an tỉnh, 

Hội Nhà báo tỉnh phối hợp.  

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm. 

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các thông tin phản 

ánh sai sự thật 

- Nội dung: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động báo chí 

trên địa bàn tỉnh; chú trọng thanh kiểm tra việc thực hiện “tôn chỉ, mục đích” 

của các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú; hoạt động 

trang thông tin điện tử tổng hợp. Phối hợp với các địa phương, đơn vị kịp thời 

xử lý các thông tin sai sự thật trên báo chí, phương tiện truyền thông theo quy 

định. Đối với các vấn đề phức tạp, vượt quá thẩm quyền xử lý thì lập hồ sơ đề 

nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Chủ trì: Thanh tra Sở. 

- Phối hợp: Hội Nhà báo tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã; Phòng 

Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), Phòng An ninh 

chính trị nội bộ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công 

nghệ cao (Công an tỉnh), Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản; Phòng Văn hóa 

- Thông tin các huyện, thị xã, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
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Chỉ đạo Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản tăng cường phối hợp 

với Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông trong 

công tác định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền cho các cơ quan báo chí 

trên địa bàn. 

2. Đề nghị Công an tỉnh 

Chỉ đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh mạng và phòng, 

chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an các huyện, thành phố, thị xã 

tăng cường phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông trong xử lý 

thông tin sai sự thật trên báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa 

bàn tỉnh. 

3. Đề nghị Hội Nhà báo tỉnh 

- Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn thường niên nhằm nâng cao Kỹ năng 

nghề nghiệp cho hội viên - người làm báo trên địa bàn. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan chủ quản, cơ quan báo 

chí, các phòng, ban chuyên môn của Hội Nhà báo Việt Nam để xử lý nghiêm 

đối với các vi phạm phạm về Quy tắc sử dụng Mạng xã hội của người làm báo 

Việt Nam, vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo. 

4. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, thường xuyên theo 

dõi thông tin trên các báo, kịp thời tham mưu phản hồi, xử lý đối với các vấn đề 

báo chí phản ánh liên quan đến các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu phương án sử dụng phần mềm lọc thông tin phù hợp để kịp 

thời theo dõi, cập nhật thông tin, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm trên các 

báo, các trang mạng xã hội. 

5. Thanh tra Sở 

Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này, chủ động hướng dẫn, 

hỗ trợ các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc xử lý, phản hồi thông 

tin báo đăng. 

6. Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố, thị xã 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức phổ biến, quán triệt, hướng dẫn thực hiện 

các văn bản QPPL về báo chí, phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí ở cấp 

huyện, phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông 

để triển khai kịp thời đối với các văn bản mới; tham mưu UBND cấp huyện thực 

hiện nghiêm vấn đề phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ 

quan hành chính nhà nước. 

- Tham mưu UBND cấp huyện thực hiện phản hồi thông tin trên báo chí 

theo quy định; cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ cho báo chí đối với các sự 

kiện diễn ra trên địa bàn. 
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Trên đây là Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 156-

KH/BTGTW ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường 

công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chính hoạt động báo chí, tạp chí, trang thông tin 

điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay. Trong quá trình thực hiện nếu có 

vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông (qua Phòng 

Thông tin - Báo chí - Xuất bản) để bổ sung, điều chỉnh kịp thời, phù hợp./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Thông tin và Truyền thông 

- Ủy ban nhân dân tỉnh;  

- Cục Báo chí (Bộ TT&TT;                

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;        

- Công an tỉnh; 

- Hội Nhà báo tỉnh; 

- Các cơ quan báo chí địa phương; 

- VPĐD, PVTT, PV các báo TW; 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, TP, TX; 

- Lưu: VT, TTBCXB2. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 

 

để b/c 
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