
 

Phụ lục 1 
DANH SÁCH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG 

(Kèm theo Công văn số:       /STTTT-TTBCXB ngày      /02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH 
NHÀ BÁO/ 

PHÓNG VIÊN 

CƠ QUAN 
CHỦ QUẢN 

TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH 

I Báo Nhân dân 

BCH TW Đảng 

Cộng sản 

Việt Nam 
Thông tin toàn diện về các hoạt động chính trị - kinh tế - văn 

hóa - xã hội, quốc phòng - giáo dục và khoa học trong nước, 

trong khu vực và trên thế giới theo quan điểm của Đảng và Nhà 

nước Việt Nam; tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách 

lớn của Đảng và Nhà nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 

xã hội. 

1 Đặng Anh Tuấn 
Trưởng Văn 

phòng đại diện 
Nhà báo 

 

2 Trần Đức Anh 
Truyền hình 

Nhân Dân 
Nhà báo 

 

II Thông tấn xã Việt Nam tại Cao Bằng Chính phủ 
Thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin về các sự 

kiện thời sự trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã 

hội, ngoại giao, quốc phòng, an ninh trong nước và quốc tế 

bằng các loại hình báo chí và truyền thông đa phương tiện phục 

vụ các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng và các đối 

tượng khác trong và ngoài nước. 

1 Nông Văn Đạt 
Trưởng Văn 

phòng đại diện 
Nhà báo 

 

2 Chu Văn Hiệu 

 

Nhà báo 
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Phụ lục 2 
DANH SÁCH PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ, PHÓNG VIÊN CHUYÊN TRÁCH THEO DÕI ĐỊA BÀN 

CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG 

(Kèm theo Công văn số:          STTTT-TTBCXB ngày      /02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

STT HỌ VÀ TÊN 
NHÀ BÁO/ 

PHÓNG VIÊN 

CƠ QUAN CHỦ 

QUẢN 
TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH 

I Báo Xây dựng Bộ Xây dựng - Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

- Phản ánh các hoạt động giới thiệu điển hình tiên tiến; trao đổi kinh 

nghiệm về công tác quản lý; phê phán các vi phạm về lĩnh vực xây dựng. 1 Đinh Văn Vũ 
Phóng viên theo 

dõi địa bàn 
 

II 
Báo Nông thôn ngày nay 

(Báo Dân Việt) 

Trung ương Hội 

Nông dân Việt Nam 
- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; kế hoạch, chương trình hành động và hoạt động của Hội 

Nông dân Việt Nam; 

- Thông tin, phổ biến khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất cho nông 

dân; cổ động các phong trào thi đua yêu nước của nông dân; tích cực tham 

gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân 

giàu, nước mạnh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; 

- Biểu dương gương người tốt, việc tốt, tham gia giám sát và phản biện xã 

hội, đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong 

lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn góp phần củng cố khối đại đoàn 

kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

2 Hoàng Chiến Thăng 
Phóng viên 

thường trú 
 

III Báo VietNamNet 
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 
- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; thông tin về lĩnh vực thông tin và truyền thông, tình 

hình đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trong và ngoài nước. 

- Thông tin về những tiến bộ khoa học công nghệ và sự phát triển công 

nghệ thông tin, bưu chính viễn thông, báo chí - xuất bản trong và ngoài 

nước. 

- Giới thiệu các nhân tố mới, nhân tố điển hình tiên tiến, phê phán các hiện 

tượng tiêu cực góp phần định hướng dư luận xã hội. 

3 
Nguyễn Đình Đoàn 

Bổng 

Phóng viên theo 

dõi địa bàn 

 4 Vũ Thị Lan Anh 
Phóng viên theo 

dõi địa bàn 

5 Đỗ Hồng Khanh 
Phóng viên theo 

dõi địa bàn 
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6 Lê Vũ Phong 
Phóng viên theo 

dõi địa bàn 

IV Báo Lao Động 
Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam 

- Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới 

mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt là người lao động. 

- Cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước, giáo dục đạo đức cách 

mạng; đấu tranh chống tiêu cự, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, góp phần 

vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

7 Nguyễn Hoàng Long 
Phóng viên theo 

dõi địa bàn 
 

8 Trần Văn Trọng 
Phóng viên theo 

dõi địa bàn 
 

9 Trịnh Văn An 
Phóng viên theo 

dõi địa bàn 
 

V 
VOV - Đài Tiến nói Việt Nam 

Khu vực Đông bắc 

Đài tiếng nói 

Việt Nam 
- Thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước. Thông tin về đất nước, con người Việt Nam, các thành tựu của 

đất nước trên đường xây dựng và đổi mới trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh 

tế, văn hóa, thế giới, thể thảo. 

- Thông tin về các chương trình phát thanh, truyền hình của Đài Tiếng nói 

Việt Nam 

10 Lưu Công Luận 
Phóng viên 

thường trú 
 

VI Tạp chí Người Cao Tuổi 
Hội Người cao 

tuổi Việt Nam 

- Cập nhật tin tức, hoạt động của các cấp Hội Người cao tuổi Việt Nam. 

- Định kỳ theo kỳ xuất bản (đối với loại hình tạp chí in)định kỳ cập nhật 

thông tin theo quy định pháp luật (đối với tạp chí điện tử) để thông tin 

chuyên sâu, chuyên ngành; giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa 

học; tham gia tư vấn, phản biện chính sách về người cao tuổi, góp phần 

chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong công cuộc đổi mới đất 

nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa. 
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11 Nguyễn Kế Nghiệp 
Phóng viên theo 

dõi địa bàn 
 

VII Báo Thanh tra 
Thanh tra 

Chính phủ 

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước trong lĩnh vực thanh tra. 

- Thông tin hoạt động của ngành thanh tra, những vấn đề, sự kiện, xã hội 

quan tâm thuộc lĩnh vực thanh tra. 

- Giới thiệu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới tham gia phòng, chống 

tham nhũng. 
12 Nguyễn Trung Hà 

Phóng viên theo 

dõi địa bàn 
 

VIII Báo Công thương Bộ Công thương - Thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp. 

- Phản ánh các hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đông góp cho nền 

kinh tế nhà nước, đưa tin về các vấn đề kinh tế, xã hội nhằm giúp cho các 

doanh nghiệp có điều kiện tham khảo, tiếp cận khoa học, công nghệ mới, 

phương pháp quản lý kinh tế hiện đại. 

13 Nguyễn Hoàng (nữ) 
Phóng viên theo 

dõi địa bàn 
 

IX Báo Giao thông 
Bộ Giao thông 

vận tải 

- Thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận 

tải; 

- Phản ánh các hoạt động và thành tựu của ngành giao thông vận tải, giới 

thiệu điển hình tiên tiến; trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, phê 

phán, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực giao thông 

vận tải. 

 

 

 

14 Nguyễn Tuấn Anh 
Phóng viên theo 

dõi địa bàn 
 

15 Nguyễn Văn Thương 
Phóng viên theo 

dõi địa bàn 

 

 

 

X Tạp chí Thương hiệu và Công luận 

Hiệp hội chống 

hàng giả và bảo 

vệ thương hiệu 

VN 

- Cập nhật tin tức, hoạt động của Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ 

thương hiệu Việt Nam. 

- Định kỳ xuất bản (đối với loại hình tạp chí in), định kỳ cập nhật thông tin 
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16 Đinh Thị Thu Hiền 
Phóng viên theo 

dõi địa bàn 
 

theo quy định pháp luật (đối với loại hình tạp chí điện tử) để thông tin 

chuyên sâu, chuyên ngành; giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa 

học; tham gia tư vấn, phản biện chính sách về chống hàng giả, bảo vệ 

thương hiệu, góp phần phát triển  kinh tế xã hội của đất nước. 

  



6 

 

Phụ lục 3 

DANH SÁCH PHÓNG VIÊN, NHÀ BÁO LÀM VIỆC VỚI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM …. 

 

Stt Họ, tên phóng viên 
Số thẻ nhà báo/Giấy giới 

thiệu của cơ quan báo chí 
Thời gian làm việc Nội dung làm việc Ghi chú 

1      

2      

…      

 

 

 

 


