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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-VXNV 
V/v tăng cường quản lý, chấn 

chỉnh thực hiện nghiêm Quy 

chế phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí. 

           Ninh Thuận, ngày       tháng 8 năm 2022 

                 

            Kính gửi:  

   - Các Sở, ban, ngành; 

   - Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

   - Hội Nhà báo tỉnh;  

   - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh đã kịp thời 

tổ chức quán triệt, thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

cơ bản tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, qua đó tạo điều kiện thuận 

lợi cho các cơ quan báo chí trong quá trình tác nghiệp, đưa thông tin phản ánh 

đầy đủ, khách quan, đúng bản chất sự việc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh 

tế - xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, thời gian gần đây, có một số sự việc 

liên quan tới việc thực hiện không đúng quy định về phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí của một số Sở, ngành và địa phương đã làm ảnh hưởng 

không nhỏ tới công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh và gây dư luận không tốt 

trong xã hội. Ngoài ra, một số phóng viên báo chí phản ánh một số cơ quan, 

đơn vị chưa phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí trong việc cung cấp, phản 

hồi thông tin. 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản 

lý, chấn chỉnh, xử lý nghiêm việc thực hiện Quy định phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh và văn bản số 1375-CV/BTGTU ngày 

02/8/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc quản lý, chấn chỉnh thực hiện 

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí,  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, 

ban, ngành, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển 

khai các nội dung: 

1. Tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm 

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Nghị định số 

09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng 

xã hội ban hành kèm theo Quyết định  số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông, Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 22/6/2017 của Tỉnh 

ủy và Quyết định số 82/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 
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2. Bố trí cán bộ phụ trách công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho 

báo chí của đơn vị (là người đứng đầu cơ quan, đơn vị hành chính cấp tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã hoặc người được ủy quyền phát 

ngôn); cập nhật danh sách người phát ngôn trên Trang thông tin điện tử của 

cơ quan, đơn vị; thống nhất đầu mối phát ngôn, tránh tình trạng cùng một sự 

việc nhưng nội dung phát ngôn không đúng, không thống nhất dẫn tới sự việc 

bị suy diễn, xuyên tạc làm phức tạp thêm vấn đề, gây dư luận không tốt trong 

xã hội. 

3. Tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh việc thực hiện Quy chế phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 

trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

Việc cung cấp thông tin: Đảm bảo thông tin cung cấp cho báo chí phải 

chính thống, kịp thời, chính xác và công khai, minh bạch để báo chí có đầy đủ 

thông tin để đưa tin, phản ánh. Tạo điều kiện cho phóng viên tác nghiệp theo 

quy định pháp luật, nhằm hạn chế tình trạng báo chí thiếu thông tin dẫn đến đưa 

tin một chiều, thiếu khách quan, thiếu toàn diện, không chính xác. 

Việc xử lý thông tin trên báo chí: Chủ động theo dõi thông tin đăng tải về 

cơ quan, đơn vị, địa phương mình qua phản ánh của báo chí, nếu báo chí phản 

ánh đúng cần phải có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế mà báo chí đã 

nêu. Trường hợp phát hiện thông tin sai sự thật, không khách quan, một chiều 

làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân và công tác lãnh đạo, 

điều hành của tổ chức, đơn vị, địa phương và gây dư luận không tốt trong Nhân 

dân thì phải có văn bản đề nghị cơ quan báo chí thực hiện việc cải chính theo 

đúng quy định; đồng thời gửi văn bản về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin 

và Truyền thông để nắm bắt, xử lý. 

Việc trả lời phỏng vấn báo chí: Khi nhận được đề nghị phỏng vấn, cung 

cấp thông tin của cơ quan báo chí, nhà báo, người được phỏng vấn tạo điều kiện 

thuận lợi cho cơ quan báo chí, nhà báo thực hiện nhiệm vụ phỏng vấn, cung cấp 

thông tin; đồng thời chuẩn bị chu đáo, đúng trọng tâm nội dung để trả lời phỏng 

vấn, cung cấp thông tin cho báo chí. Khẩn trương khắc phục những hạn chế về 

tình trạng người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương né tránh, ngại tiếp 

xúc với báo chí, nhất là trước các vụ việc nóng, phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên 

địa bàn tỉnh. 

Đối với việc tiếp và làm việc với báo chí: Thực hiện tiếp, làm việc và tạo 

điều kiện cho phóng viên báo chí hoạt động tác nghiệp theo đúng quy định. Khi 

tiếp xúc, cung cấp thông tin, các cơ quan, đơn vị, người có trách nhiệm có quyền 

yêu cầu nhà báo, phóng viên cung cấp Thẻ nhà báo (do Bộ Thông tin và Truyền 

thông cấp) hoặc giấy giới thiệu (do cơ quan báo chí cấp) còn thời hạn, nội dung 

ghi rõ: làm việc với cơ quan tổ chức nào, nội dung gì và thời gian cụ thể. Nếu 

phát hiện có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật 

hoặc có hiện tượng sách nhiễu, đề nghị các cơ quan, tổ chức, người có trách 

nhiệm lưu lại bằng chứng, kịp thời phản ánh về Đường dây nóng của Cục Báo 
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chí – Bộ Thông tin và Truyền thông (0865.28.28.28; email: 

duongdaynongbaochi@mic.gov.vn ) hoặc Sở Thông tin và Truyền thông để phối 

hợp xử lý theo quy định.  

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, tham mưu bổ sung Quy 

chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; cập nhật và công khai danh 

sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành 

chính nhà nước trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Phối hợp với các cơ quan 

liên quan theo dõi, nắm bắt kịp thời dư luận xã hội; tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh chấn chỉnh những trường hợp người đứng đầu cơ quan, địa phương, 

đơn vị vi phạm các quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; việc 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang 

tỉnh vi phạm Quy tắc ứng xử trên không gian mạng và tham gia mạng xã hội gắn 

với công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. 

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển 

khai thực hiện nghiêm túc. Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi và báo 

cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

(gửi kèm Quyết định số 82/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND 

tỉnh về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí)  

 

Nơi nhận:                          
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy (b/c); 

- CT, PCT UBND tỉnh NLB; 

- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; 

- Các CQTW trên địa bàn tỉnh; 

- Các Hội, Đoàn thể trong tỉnh; 

- Các cơ quan báo chí địa phương; 

- VPUB: LĐ, CV; 

- Lưu: VT, VXNV.  NNN 

   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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