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Số         - CV/HU 
V/v tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, 
chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang 

thông tin điện tử, mạng xã hội  
 

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

      Bảo Yên, ngày     tháng 8 năm 2022 

   

 Kính gửi: - Lãnh đạo UBND huyện, 

 - Các cơ quan TMGV Huyện ủy, 

- MTTQ và các đoàn thể huyện, 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 142 - KH/TU, ngày 10/8/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai 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. Nhằm tiếp tục đổi mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với 

hoạt động báo chí; Đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, định hướng, cung cấp 
thông tin bảo đảm kịp thời, chính xác, toàn diện, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, tình 
hình thực tiễn; định hướng thông tin, nhất là đối với những vấn đề có tính chất quan 

trọng, phức tạp, nhạy cảm. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật 
trong hoạt động báo chí; xử lý, khắc phục tình trạng “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” 
trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân” hóa 
tạp chí,… Huyện ủy Bảo Yên yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung 

cụ thể sau: 

1. UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa thông tin huyện 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý nhà 
nước đối với hoạt động báo chí, truyền thông trên địa bàn theo đúng chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và quy định của pháp luật. Đổi mới nội dung, hình thức cung 
cấp thông tin cho báo chí, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, chính xác và luôn ở thế 
chủ động; Chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin trên báo chí, trên không gian mạng; 
Tiếp nhận, xử lý thông tin sai sự thật, thiếu tính trung thực và khách quan làm ảnh 

hưởng tới chính trị, an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của huyện.  

Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn việc nhận diện 

“báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã 
hội và biểu hiện “tư nhân” hóa tạp chí. Rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các 
trang thông tin điện tử và mạng xã hội để có giải pháp khắc phục, xử lý ngay những 
bất cập, tồn tại, hạn chế. (Hoàn thành trong Quý III/2022). 

Tăng cường việc đặt hàng cơ quan báo chí tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, 
thông tin thiết yếu; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà báo của cơ 

quan báo chí tác nghiệp trên địa bàn huyện. Đồng thời tăng cường công tác giám sát, 
kiểm tra hoạt động tác nghiệp của phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí  



2 
 

tác nghiệp trên địa bàn huyện. Nhằm hạn chế tình trạng sách nhiễu, quấy rầy, dọa 
nạt các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; kiên quyết xử lý theo quy 
định của pháp luật.   

2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Thường 
trực, Ban Thường vụ Huyện ủy nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng chính trị, tư 
tưởng và thông tin báo chí trên địa bàn. Phối hợp tham mưu phương án tổ chức họp 
báo, cung cấp thông tin cho báo chí trước các sự việc, sự kiện quan trọng, đột xuất, 

cấp bách diễn ra trên địa bàn huyện được dư luận xã hội, báo chí quan tâm.  

Tham mưu định hướng thông tin báo chí, chú trọng tuyên truyền công tác xây 

dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trọng tâm là đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; 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 hoá” và các quy định về nêu 
gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Phối hợp tham mưu định 

hướng và cung cấp thông tin cho báo chí một cách nhanh chóng, kịp thời, phù hợp, 
hiệu quả, nhất là những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm cần được dự báo, 
phát hiện sớm, xử lý nhanh, hạn chế tối đa tác động, ảnh hưởng tiêu cực.  

Tham mưu chỉ đạo các cơ quan trong khối tuyên truyền, định hướng thông tin 
báo chí nhằm tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác 

tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội… 

Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt 

Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa 
XII) về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng 
cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải 
quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”. 

Chủ trì tổng hợp, tham mưu thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

3. Các cơ quan trong khối tuyên truyền 

Thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm, quyền hạn, thực hiện đúng tôn chỉ, mục 

đích, chức năng nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước về hoạt động báo chí; giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong việc 
chấp hành chỉ đạo, định hướng thông tin của cơ quan có thẩm quyền; rà soát, sửa 
đổi, bổ sung, ban hành quy chế hoạt động, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  

Đẩy mạnh công tác truyền thông về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp 

luật của Đảng và Nhà nước; những thành tựu phát triển của đất nước của tỉnh và địa 
phương. Tăng cường tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 
tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; dành thời lượng phù hợp phản ánh 
những tâm tư, nguyện vọng, vấn đề Nhân dân quan tâm; tuyên truyền biểu dương 
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kịp thời những tấm gương người tốt - việc tốt, tiêu biểu ở cơ sở, cách làm hay, sáng 
tạo trong các phong trào thi đua, yêu nước.  

Thường xuyên quán triệt cán bộ, phóng viên, biên tập viên thực hiện nghiêm 
Quy định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã và Bộ quy tắc ứng xử trên 
mạng xã hội về việc không đưa các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin có xu 
hướng kích động, thông tin có yếu tố nhạy cảm có thể gây hoang mang dư luận xã 

hội; chủ động nhắc nhở, xử lý nghiêm các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, có sai 
sót.  

4. Các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện; các phòng, ban, cơ quan 
đơn vị, MTTQ và các đoàn thể huyện 

Thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đúng quy định tại 
Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết phát 
ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Nâng 
cao chất lượng cung cấp thông tin trên cổng/trang thông tin điện tử, bản tin thông 

báo nội bộ. Tăng cường truyền thông hai chiều; kết nối, chia sẻ, lắng nghe, ghi nhận 
các ý kiến, thông tin từ báo chí, mạng xã hội, nhu cầu thông tin của người dân nhằm 
cung cấp thông tin, góp phần định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong Nhân dân.  

Chủ động theo dõi thông tin đăng tải về cơ quan, đơn vị và địa phương trên 
báo chí, mạng xã hội. Khi nhận được thông tin do báo chí, mạng xã hội phản ánh 

liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương hoặc văn bản chỉ đạo của cơ quan chức 
năng về vấn đề báo nêu; các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác 
minh, làm rõ sự việc, nếu báo nêu đúng cần phải có giải pháp khắc phục những tồn 
tại, hạn chế. Trong trường hợp phát hiện thông tin sai sự thật, không khách quan, 

ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và 
công tác lãnh đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị, địa phương cần có văn bản đề 
nghị cơ quan báo chí đã đăng, phát thông tin thực hiện việc cải chính theo đúng quy 

định, đồng thời gửi văn bản về Huyện ủy để đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở 
Thông tin và Truyền thông để kiểm tra, xử lý theo quy định.  

5. Chế độ báo cáo 

Định kỳ 6 tháng/lần các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Huyện 
ủy Bảo Yên (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) để tổng hợp báo cáo theo quy định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo TU,        

- Thường trực Huyện ủy,  
- Như kính gửi, 

- Lưu VTHU+BTG.  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ  

 
 

 
 

 
Nguyễn Anh Chuyên 
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