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     Kính gửi: 

      - Công an huyện; 

      - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

      - Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; 

                                           - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thời gian qua tình hình hoạt động báo chí trên địa bàn huyện Như Xuân có 

nhiều nét nổi bật và chuyển biến tích cực, thông tin báo chí nhanh và kịp thời phản 

ánh mọi diễn biến của đời sống chính trị - xã hội của huyện góp phần hiệu quả 

trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn xã hội, các hiện 

tượng tiêu cực khác. Tuy nhiên, công tác quản lý Nhà nước về báo chí còn bộc lộ 

những hạn chế nhất định như việc tổ chức theo dõi thông tin trên báo chí đôi lúc 

chưa sâu sát, hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân trong huyện chưa rộng khắp. 

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về báo chí trên địa bàn 

huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện 

ủy thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền cho báo chí, giúp cho báo chí 

khi đưa tin, bài đảm bảo tính tư tưởng, văn hóa, tính giám sát xã hội. Tham mưu 

chấn chỉnh tình trạng hoạt động báo chí xa rời tôn chỉ, mục đích, vi phạm Luật 

Báo chí và các quy định khác của pháp luật. Tăng cường theo dõi, giám sát nội 

dung thông tin trên mạng internet, trang thông tin điện tử. Xây dựng quy chế cung 

cấp thông tin cho báo chí, trong đó quy định cụ thể về sự phối hợp giữa các đơn vị 

trong thực hiện nhiệm vụ, phân rõ trách nhiệm của người được phân công nhiệm 

vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể Thao và Du lịch làm tốt công tác quy 

hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, biên tập viên; khi đưa tin, 

bài cần có sự điều tra, thu thập thông tin đầy đủ, chính xác; nội dung phản ánh 

phải khách quan, mang tính xây dựng, đề xuất biện pháp khắc phục để các đơn vị, 

cá nhân được phản ánh tiếp thu sửa chữa; không bình luận mang tính chủ quan, 

suy diễn gây dư luận không tốt trong xã hội. 

3. Công an huyện chủ động đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông 

tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, ấn 

phẩm xuất bản, nhất là trên không gian mạng. Phát hiện các sai phạm liên quan 

đến công tác báo chí để tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật. 

4. UBND các xã, thị trấn tăng cường tính chủ động và hợp tác trong việc 
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cung cấp thông tin cho báo chí. Nội dung cung cấp thông tin bảo đảm kịp thời, 

chính xác, đầy đủ, toàn diện và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về 

công tác bảo vệ thông tin. Chủ động kiểm tra thông tin, xử lý kịp thời các thông 

tin báo chí phản ánh chưa đúng với thực tế tại địa phương, yêu cầu đính chính, 

phản ánh thông tin chính xác. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Thường trực Huyện uỷ (để báo cáo); 

- Thường trực HĐND huyện (để báo cáo); 

- Chủ tịch UBND huyện (để báo cáo); 

- Các PCT UBND huyện;  

- Lưu: VT, CA. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn 
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