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 (Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/10/2022) 

 

A. Điểm một số vấn đề được phản ánh trên báo chí 

1. Thời sự chính trị 

Các cơ quan báo chí tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm các hoạt động nổi 

bật của tỉnh nhân các sự kiện, các ngày kỷ niệm: Ngày truyền thống các Ban Xây 

dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy; Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (4/10); 

Ngày chuyển đổi số quốc gia (10/10); Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); Ngày 

thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10); Ngày vì Người nghèo (17/10); Ngày 

Phụ nữ Việt Nam (20/10); các hoạt động hướng đến ngày của Phở năm 2022 tổ 

chức tại Nam Định vào 12/12; khởi công Dự án xây dựng cầu qua sông Đào, nối 

từ đường Song Hào (phường Trần Quang Khải) sang đường Vũ Hữu Lợi (phường 

Cửa Nam). Tuyên truyền nội dung, chương trình hội nghị lần thứ 6, BCH Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XX; kỳ họp thứ 4 Quốc Hội khóa XV; hoạt động của Đại biểu, 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định trước, trong kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 

XV. Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh chuyên đề “Việc triển khai 

đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn từ năm 

2016 đến nay”; chuyên đề “công tác thực hiện các chương trình tín dụng chính 

sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2018-2022”; hội nghị Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất 

hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của tỉnh (Ban chỉ đạo 67-IUU 

tỉnh). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến kiến thức về chuyển đổi số 

ngành NN và PTNT với 10 huyện, thành phố Nam Định và 226 xã, phường, thị 

trấn.  

2. Kinh tế và phát triển 

Các cơ quan báo chí thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 

tế 10 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022. Các tuyến 

tin bài phản ánh toàn diện tình hình phát triển kinh tế trên các lĩnh vực: sản xuất 

nông, lâm nghiệp, thủy sản; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; hoạt động 

tài chính ngân hàng; quản lý thu ngân sách; quản lý thị trường; giải ngân vốn đầu 

tư phát triển; hoạt động xuất khẩu; các mô hình tiêu biểu trên ngành kinh tế; phong 

trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu… 
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- Vụ lúa Mùa năm 2022 gieo trồng 72.002 ha, giảm 1,5% (-1.119 ha) so với 

vụ Mùa năm 2021. Diện tích lúa giảm chủ yếu do bỏ hoang, chuyển sang đất phi 

nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, trồng cây hàng năm khác, cho doanh nghiệp 

thuê đất. 

- Chỉ số sản xuất công nghiệp tính chung 10 tháng năm 2022 tăng 14,21% 

so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 14,50%, đóng 

góp 14,02 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện, 

khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 5,27%, đóng góp 0,12 

điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước 

thải tăng 5,74%, đóng góp 0,08 điểm phần trăm; 

- Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương 

quản lý đạt kết quả khá. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được 

quan tâm đầu tư, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ. Tính chung 10 tháng năm 2022, giải 

ngân vốn đầu tư công ước đạt 75,3% so với kế hoạch năm. 

- Tiến độ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 10 tháng năm 2022 đạt 90,2% 

dự toán năm và tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2021. Chi ngân sách Nhà 

nước đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác 

phòng, chống dịch bệnh. 

 3. Văn hóa, xã hội  

 - Sự kiện trung tâm trên lĩnh vực văn hóa xã hội được báo chí quan tâm 

nhiều: Lễ khai mạc, diễn biến, kết quả các nội dung thi đấu, thành công của Đại 

hội Thể dục Thể thao Tỉnh Nam Định lần thứ 9; hội thi “Giai điệu tuổi Hồng” cấp 

tỉnh của ngành Giáo dục Đào tạo năm 2022; Đại hội đại biểu lần thứ VI, Hội 

khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 và Đón nhận Huân chương Lao động hạng 

Nhì lần thứ hai.   

 4. An ninh Quốc phòng 

 - Nhân dịp Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Nam Định tổng kết 15 năm (2007-2022) 

thực hiện mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, báo chí có nhiều bài viết giới 

thiệu 7 loại mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Đó là 

những mô hình tích cực hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh 

trật tự ở cơ sở; Cũng trên lĩnh vực an ninh trật tự, báo chí thông tin nỗ lực của 

Công an Nam Định triệt phá vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy từ tỉnh ngoài 

về Nam Định; khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can, khám 

xét nơi ở, nơi làm việc đối với Trần Đình Giao (59 tuổi, trú tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh 

Nam Định, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng 

Long) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, quy định tại Điều 341 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017); Theo tổng hợp của Ban An toàn 

giao thông (ATGT) tỉnh, từ ngày 15/9 đến 14/10/2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 13 

vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 11 người bị thương; Trong tháng, lực lượng 
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Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và Thanh tra Giao thông (Sở GTVT) đã xử lý 

1.278 trường hợp vi phạm ATGT đường bộ, phạt tiền trên 2,2 tỷ đồng, tước có 

thời hạn 169 giấy phép lái xe; tạm giữ 22 ô tô, 306 mô tô, 34 phương tiện khác. 

Trong lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT đường sắt, lực lượng chức năng đã tăng 

cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý 22 trường hợp vi phạm hành chính về 

trật tự ATGT đường sắt, phạt tiền 35,3 triệu đồng. Trong lĩnh vực đảm bảo trật tự 

ATGT đường thuỷ, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 2 trường hợp vi phạm, 

phạt tiền 8 triệu đồng. 

 - Trong công tác quốc phòng, Báo chí thông tin về công tác chuẩn bị cho 

cuộc diễn tập khu vực phòng thủ các huyện Xuân Trường, Giao Thủy; các sở: Tài 

nguyên và Môi trường, Y tế với đề mục: “ chuyển lực lượng vũ trang vào các 

trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng”; 

thông tin về cuộc diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu năm 2022 của tỉnh Nam Định, 

các cơ quan báo chí phản ánh bằng nhiều thể loại thông tin và thông tin sâu các 

giai đoạn huấn luyện; các vấn đề huấn luyện; bài học trong công tác hiệp đồng 

giữa các lực lượng Biên Phòng; Cảnh sát PCCC và CNCH; các doanh nghiệp kinh 

doanh xăng dầu; địa phương. Thông tin công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự và 

nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022.  

B. Đánh giá hoạt động báo chí tháng 10/2022 

1. Báo chí địa phương 

Khảo sát báo Nam Định điện tử và chương trình Thời sự 20h00 của đài Phát 

thanh và Truyền hình Nam Định, trọng tháng 10 số lượng tin bài của các cơ quan 

báo chí địa phương đều tăng so với tháng 9. Các cơ quan báo chí địa phương dành 

nhiều diện tích, thời lượng và vị trí trang trọng để phản ánh; đăng tải các chương 

trình tự sản xuất, cũng như chia sẻ; tiếp sóng các bài viết; các chương trình của 

trung ương về các vấn đề thời sự, chính trị của đất nước, của tỉnh. Nội dung thông 

tin tập trung: Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội đảng các cấp. Đẩy mạnh học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2022. kết quả phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 10, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 

2022, tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm; kết quả xây dựng nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và triển khai Chương trình OCOP.  

- Nổi bật trên Báo Nam Định: Số lượng bài viết về các đề tài: học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh phản bác, bảo vệ 

nền tảng tư tưởng; văn hóa; văn học; thể thao; các bài viết tham dự giải Búa Liềm 

vàng tăng so  với tháng 9/2022. Trong đó có nhiều bài phát triển dài kỳ. Nhiều 

phóng sự trên lĩnh vực kinh tế xã hội trình bày theo hướng đa phương tiện. Đề tài 

khai thác về kết quả, kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng ở các loại hình tổ chức 

cơ sở và trên các lĩnh vực: tổ chức, tư tưởng, đạo đức. Thông tin trên lĩnh vực 

kinh tế, báo Nam Định có các bài viết: Tập trung nguồn lực thúc đẩy phát triển 
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giao thông nông thôn; Giá trị sản xuất ngành Xây dựng tỉnh 9 tháng ước đạt 

15.408 tỷ đồng; Thu hút các thành phần kinh tế phát triển toàn diện kinh tế 

biển; Kho bạc Nhà nước Nam Định triển khai không dùng tiền mặt; Xã Xuân 

Vinh "dồn lực" xây dựng nông thôn mới nâng cao; Nghĩa Hưng đẩy mạnh đầu 

tư công tạo đòn bẩy phát triển kinh tế;  

- Nổi bật trong các chương trình thời sự 20h00 của Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Nam Định là tuyến tuyên truyền về ngày Toàn dân phòng cháy 

chữa cháy 4/10. Về đề tài này, đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định có 10 tin, 

bài (Công văn 764/UBND-VP8 của UBND tỉnh yêu cầu với đài: ít nhất từ 4 phóng 

sự trở lên). Số lượng tin, phóng sự trên lĩnh vực Nông nghiệp; nông dân, nông 

thôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu thông tin trên lĩnh vực kinh tế (42,8 

2. Báo chí Trung ương 

* Trong tháng 10/2022, có 321 tin, bài trên 78 báo, tạp chí của Trung ương 

viết về Nam Định trong đó có 32/321 (9,9%) tin, bài phản ánh các sự kiện chính 

trị, thời sự; 65/321 (20,3%) tin bài về kinh tế; 191/321 (59,5%) tin bài phản ánh 

các hoạt động văn hóa - xã hội và 33/321 (10,3%) tin bài phản ánh về pháp luật, 

an ninh quốc phòng (Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các báo Trung 

ương trên địa bàn tỉnh đã có 74 tin, bài). Nhiều thông tin tích cực; một số đề tài 

được các phương tiện khai thác với những cách nhìn mới; khác nhau; có tuyến tin 

bài tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực; nhiều tin bài được chia sẻ rộng rãi trên hệ sinh 

thái truyền thông, cụ thể:   

 - Trên lĩnh vực thời sự, Nhân ngày chuyển đổi số Quốc gia 10/10; ngày 

Doanh nhân Việt Nam 13/10 các báo tập trung phản ánh nỗ lực của tỉnh Nam 

Định trong phát triển hạ tầng giao thông, tài chính; cải cách hành chính; xúc tiến 

thương mại; thực hiện các cơ chế chính sách tăng cường thu hút đầu tư, hỗ trợ 

doanh nghiệp phát triển. Các bài viết: Liên danh 3 nhà thầu trúng gói xây lắp 

hơn 893 tỷ đồng tại Nam Định - báo Đấu thầu ngày 06/10. Tạo điều kiện thuận 

lợi để phát triển tổ hợp 3 dự án lớn nhất tỉnh Nam Định - báo Công an nhân 

dân ngày 8/10; hay như loạt bài: Nam Định: Kết nối hạ tầng giao thông để thu 

hút đầu tư; Nam Định lắng nghe, cam kết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; 

Lãnh đạo tỉnh Nam Định đối thoại với doanh nghiệp; Nam Định gặp mặt doanh 

nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, trên các báo: Diễn đàn doanh 

nghiệp; Nhân dân; TTXVN; Báo đầu tư trong các ngày 10, 11/10. 

 - Trên lĩnh vực kinh tế, có các bài viết nổi bật Nhiều thành tựu trong xây 

dựng nông  thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở Nam Định - báo Nhân dân ngày  

4/10; OCOP: Nguồn lực để Nam Định hoàn thành chương trình xây dựng nông 

thôn mới nâng cao - Tạp chí Việt Nam Hội nhập; Nam Định: Mở hướng cho 

nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ phát triển - Đại biểu nhân 

dân ngày 22/10; Tạo đột phá về phát triển kinh tế ven biển Nam Định - Quân 

đội nhân dân ngày 25/10; Củ niễng Nam Định vào mùa, đắt khách - Truyền 
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hình thông tấn - Bản tin Thời sự 11h ngày  29/9; Nuôi ốc hương trong nhà 

lưới, mô hình làm giàu mới ở Nam Định; Tỷ phú Nam Định nuôi lợn, nuôi cá, 

trồng vườn bưởi đẹp như phim là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 - báo Dân 

Việt (danviet.vn) ngày 2 và 3/10; Cùng nhau sáng tạo, làm giàu trên quê hương 

Nam Định; Nam Định: Mô hình trồng nho cho hiệu quả kinh tế cao - TTXVN 

ngày 8 và 28/10;  

 - Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội có những tin, bài nổi bật: Nam Định  hỗ  

trợ  phụ  nữ  khởi  nghiệp - Tạp  chí  Diễn  đàn  Doanh  nghiệp 

(diendandoanhnghiep.vn) ngày 18/10. Mô hình “Tập hợp phụ nữ trên không 

gian mạng” - TTXVN/Vnanet.vn ngày 17/10; Phụ nữ Việt Nam 

(phunuvietnam.vn) ngày 18/10; Những phụ nữ vượt khó làm giàu trên mảnh 

đất quê hương - TTXVN/Baotintuc.vn ngày 19/10; Tiết dạy xuyên biên giới 

nhiều quốc gia của cô giáo Việt Nam -Vietnamnet.vn ngày 20/10.  

 - Trên lĩnh vực an ninh quốc phòng; bài viết: Trau dồi bản lĩnh, đấu tranh 

đẩy lùi tội phạm; Lấy chữ “tâm” làm kim chỉ nam - báo Công an nhân dân 

ngày 13 và 27/10. Tòa án Nhân dân huyện Xuân Trường (Nam Định): Áp dụng 

nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết án - Công lý ngày 26/10. 

 * Các cơ quan báo chí Trung ương đã có 54/321 (chiếm 6,22%) tin, bài 

thông tin về những nội dung đáng lưu ý, được dư luận quan tâm. Hầu hết sự, vụ 

là những thông tin mang tính thông báo, phản ánh. Tuy nhiên cũng có những thông 

tin đậm đặc kéo dài nhiều ngày trong tuần; được các cơ quan báo chí khai thác ở 

nhiều khía cạnh, có tác dụng  khơi dậy tình cảm yêu thương của cộng đồng. Cụ 

thể: 

 - Trong  các  ngày  10,11,12/10, có hơn 30 bài viết được chia sẻ trên 62 

phương tiện truyền thông của các cơ quan báo chí,về vụ hỏa hoạn xảy ra ở Công ty 

may Youngor Smart Shirts Vietnam Co.,LTD, tại KCN Mỹ Trung. Các bài viết 

khai thác nhiều khía cạnh của sự việc như: nguyên nhân vụ cháy; tính kịp thời trong 

công tác chữa cháy; công tác phối hợp chữa cháy giữa lực lượng chữa cháy và lao 

động của doanh nghiệp; sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ bước đầu đối với người lao 

động... Các bài viết được chia sẻ nhiều là: Hỏa hoạn thiêu rụi hàng trăm xe máy 

của công nhân, lãnh đạo tỉnh Nam Định chỉ đạo gì? Vụ hàng trăm xe máy của  

công  nhân  bị  thiêu  rụi  ở  Nam  Định:  Công  ty  hỗ  trợ  tiền  đi  lại –Đại đoàn 

kết (daidoanket.vn) ngày 10/10. Gần 700 phương tiện của công nhân được cảnh 

sát cứu khỏi lửa dữ - Công an nhân dân (cand.com.vn) ngày 10/10...  

 C. Định hướng tuyên truyền trong tháng 11/2022 

Tuyên truyền toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung sau:  

1. Tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII và việc học tập, 

quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện nghị 



6 

 

quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục tuyên 

truyền nội dung, kết quả Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV. Tiếp tục tuyên truyền 

kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 05-CT/TW; các gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

2. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 10, phương 

hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022; tiến độ thực hiện các dự án, công 

trình trọng điểm; kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 

mẫu. Tuyên truyền các hoạt động triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, 

Tháng hành động “Vì bình đẳng giới”; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, 

an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh những tháng cuối năm; công tác phòng, chống 

thiên tai... 

3. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức người dân phòng, chống dịch 

Covid-19 gắn với Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động thích ứng linh 

hoạt góp phần phục hồi nhanh phát triển bền vững. Hướng dẫn người dân phòng, 

chống các bệnh: Sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ, Adeno virus…  

4. Tuyên truyền kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 

Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11); Ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11);Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11)...  

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ; 

- Các đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy; 

- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Đ/c Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 

- Các đ/c Bộ phận thường trực chỉ đạo, xử lý 

thông tin báo chí của tỉnh; 

- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh;  

- Các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; 

- VP Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- VP HĐND tỉnh;  

- Ban VHXH (HĐND tỉnh); 

- Đảng ủy các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

- Lãnh đạo các sở, ngành;  

- Lãnh đạo UBND các huyện, TP; 

- Lãnh đạo các hội, đoàn thể; 

- Hội Nhà báo tỉnh; 

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn;  

- Phòng VH&TT các huyện, TP; 

- Đài Phát thanh các huyện, TP; 

- Phòng PA03; PX03 Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở TT&TT; 

- Lưu: VT, TTBCXB (anhdp). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

  Trịnh Xuân Lộc 
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