
Kính gửi:  

 - Các Ban xây dựng Đảng trực thuộc Tỉnh ủy; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, hội cấp tỉnh; 

- Các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn; 

- Huyện uỷ, UBND các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí, thời gian qua, Sở 

Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, 

chấn chỉnh hoạt động tác nghiệp báo chí trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định 

của pháp luật, trong đó có việc phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương rà 

soát, thực hiện đúng quy định về điều kiện hoạt động đối với các văn phòng đại 

diện, phóng viên thường trú trên địa bàn theo Điều 22 Luật Báo chí năm 2016. 

Đến nay, địa bàn tỉnh có 02 văn phòng đại diện (với 04 nhà báo, phóng viên) và 

16 phóng viên thường trú, phóng viên theo dõi địa bàn của các cơ quan báo, tạp 

chí Trung ương đã đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh (chi tiết tại Phụ lục 1, 

phụ 2 gửi kèm theo văn bản này). 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá 

nhân liên quan trên địa bàn tỉnh trong công tác phối hợp, làm việc với các cơ 

quan báo chí, Sở TT&TT trân trọng đề nghị các Ban xây dựng Đảng trực thuộc 

Tỉnh ủy; các Sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các hội cấp tỉnh; Huyện 

uỷ, Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị 

trấn; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: 

 1. Phổ biến thông tin về văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ 

quan báo, tạp chí Trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến các 

phòng, ban, đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có 

liên quan để biết, phục vụ công tác phối hợp, làm việc và cung cấp thông tin cho 

báo chí theo quy định. 

2. Thực hiện tiếp và làm việc với phóng viên các cơ quan báo chí theo 

hướng dẫn tại Công văn số 752/STTTT-TTBCXB ngày 29/7/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn tiếp và làm việc với phóng viên 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:       /STTTT-TTBCXB 
 

V/v thông báo danh sách Văn phòng đại 

diện, phóng viên thường trú, phóng viên 

chuyên trách theo dõi địa bàn các cơ quan 

báo chí Trung ương trên địa bàn tỉnh 
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các cơ quan báo chí. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa 

báo chí để hoạt động trái pháp luật; các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện 

theo nội dung Công văn số 3360/UBND-VX ngày 02/12/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách 

nhiễu, hoạt động trái pháp luật (gửi kèm Công văn này các văn bản nói trên).  

3. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Sở TT&TT thực hiện nghiêm Chỉ thị 

số 13/CT-UBND ngày 7/9/2022 về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý 

hoạt động báo chí; công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng; giám sát, nhận diện tình trạng “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” 

trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hoá” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân 

hoá” báo chí1 hoặc những dấu hiệu chệch hướng trong hoạt động báo chí tại địa 

bàn, cơ quan, đơn vị gửi Sở TT&TT để kịp thời xem xét, chấn chỉnh, xử lý theo 

quy định. 

4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Công an tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh và 

các cơ quan liên quan tạo điều kiện cho các văn phòng đại diện, phóng viên 

thường trú trong công tác tuyên truyền, tham gia các hoạt động báo chí, họp báo, 

bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ báo chí; đồng thời phối hợp với Sở 

TT&TT trong công tác theo dõi, quản lý hoạt động báo chí đối với các văn 

phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn bảo đảm theo đúng quy định 

của pháp luật. 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương, doanh nghiệp quan tâm chỉ đạo và phối hợp thực hiện, đồng thời gửi 

báo cáo (theo biểu mẫu phụ lục 3 gửi kèm) về Sở TT&TT trước ngày 15/12 hằng 

năm. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban TG TU; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Hội Nhà báo Cao Bằng; 

- Phòng PA03- Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở TTTT; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                  Vũ Văn Chung 

 

                                           
1Công văn số 957/STTTT-TTBCXB ngày 05/8/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn nhận diện 

“báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hoá” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hoá” 

báo chí. 
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