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BÁO CÁO
Kết quảcông tác quản lý báo chí6 thấng đầu năm 2019
-------------------Thực hiện Công văn số 1733 - CV/BTGTU ngày 23/5/2019 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy về việc báo cáo công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2019; Căn cứ chức
năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo như sau:
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ
Trong năm 6 tháng đầu năm 2019, công tác quản lý nhà nước về báo chí
luôn được quan tâm, chú trọng; việc quán triệt và tổ chức thực hiện các văn
bản chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thôngvà
của tỉnhvề công tác quản lý báo chíđã được triển khai thực hiện nghiêm túc.
1.Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan có liên quan
soạn thảo và tham với UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch thực
hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên
địa bàn tỉnh Tuyên Quang(Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 14/5/2019 của UBND
tỉnh)
2. Phối hợp với các cơ quan có liên quan soạn thảo và tham với UBND tỉnh
ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật An ninh mạng
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Kế hoạch số 46/KH-UBND, ngày 11/4/2019 của
UBND tỉnh).
3. Triển khai tham mưu với UBND tỉnh Kế hoạch thực hiệnQuy hoạch phát
triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc ký ban hành tại Quyết định số 362-QĐ/TTg, ngày 3/4/2019 và Kế hoạch số
1738/KH-BTTTT về triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát
triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.
4.Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của
UBND tỉnh đã ban hànhtrong lĩnh vực quản lý báo chí như: Quy chế quản lý nhà
nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Quy chế quản lý nhà nước về
thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch Thông tin đối ngoại
tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018 - 2020...
5.Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Báo chí, Luật An toàn thông
tin mạng, Luật An ninh mạng;Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp,
sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, Nghị định số 159/2013/NĐ-CP
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; Nghị
định của Chính phủ quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của
các cơ quan hành chính nhà nước; Quy định về đạo đức nghề nghiệp nhà báo của
Hội Nhà báo Việt nam...
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6. Tiếp tục cải tiến và hoàn thiện các biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu
quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn
tỉnh. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan đến hoạt động
chỉ đạo, quản lý báo chí; kịp thời định hướng, chỉ đạo thông tin báo chí để góp
phần nâng cao chất lượng nội dung thông tin, đặc biệt là công tác định hướng
tuyên truyền các sự kiện lớn, sự kiện đột xuất, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và
các vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm. Định hướng các cơ quan báo chí
thông tin kịp thời về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh có
tác động lớn đến đời sống xã hội.
7.Tăng cường chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí
trong hoạt động thông tin tuyên truyền. Quan tâm công tác nắm bắt dư luận xã hội,
nắm bắt tình hình, quản lý, khai thác các thông tin trên mạng internet, các trang
mạng xã hội, blog cá nhân có nội dung thông tin xuyên tạc, sai sự thật về tỉnh,
chống phá Đảng và Nhà nước; chủ động tuyên truyền, đấu tranh, phản bác những
quan điểm sai trái, thông tin sai sự thật một cách kịp thời, hiệu quả.
8.Thực hiện theo dõi, tổng hợp tin, bài của các báo Trung ương phản ánh về
Tuyên Quang kịp thời báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xử lý thông tin trên báo chí.
9.Tổ chức thực hiện nhanh gọn, kịp thời, chính xác, đúng quy định các thủ
tục hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản. Tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu
và quản lý báo chí lưu chiểu; Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động bản tin cho các cơ
quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đầy đủ các quy định về việc lưu chiểu
các ấn phẩm báo chí, xuất bản theo quy định.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỔNG/TRANG THÔNG TIN
Hiện nay,Sở Thông tin và Truyền thôngđang vận hành và trực tiếp tổ chức
thông tin tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin đối ngoại
Tuyên Quang.
Trong 6 tháng đầu năm, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang
thông tin đối ngoại Tuyên Quangđã tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác
thông tin tuyên truyền theo hướng phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức,
phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm. Tập trung thông tin, phản ánh kết quả
thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng
tâm; Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền
vững, chương trình kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội
đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố. Giới thiệu, quảng bá hình ảnh
con người, truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh, những thành tựu về
mọi mặt của Tuyên Quang đến với bạn bè trong nước, quốc tế và người Việt Nam
ở nước ngoài.
Đã tập trung xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, thực hiện hàng ngàn
tác phẩm báo chí (tin, bài, ảnh, phóng ự, video...) quảng bá về mảnh đất và con
người Tuyên Quang. Nội dung tuyên truyền tập trung cáchoạt động đối ngoại của
tỉnh; kết quả thực hiện việc phấn đấu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh
Tuyên Quang; thông tin các chuyến thăm, làm việc của các đoàn khách Trung
ương, Quốc tế tại tỉnh; các hoạt động hợp tác, đầu tư, xúc tiến thương mại; giao
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lưu văn hóa, hữu nghị giữa tỉnh Tuyên Quang với các tỉnh trong nước, với các
nước trong khu vực. Tăng cường giới thiệu, quảng bá về văn hóa, tiềm năng, thế
mạnh về mảnh đất và con người Tuyên Quang; các chính sách ưu đãi, thu hút đầu
tư của tỉnh nhằm mới gọi và thu hút đầu tư trong và ngoài nước.
Trang thông tin đối ngoại Tuyên Quangcũng đã dành thời lượng thỏa đáng
để tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại, các hoạt động đối ngoại của đất
nước, của tỉnh; quan hệ hữu nghị của tỉnh, của đất nước với các tỉnh, các nước láng
giềng. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế, đặc biệt là hội nhập
với các nước trong Cộng đồng ASEAN, việc triển khai thực hiện các hiệp định
thương mại tự do (FTA): Hiệp định thương mại tự do Việt nam - Hàn Quốc, Việt
Nam và liên minh Châu Âu (FTA Việt Nam - EU), hiệp định đối tác toàn diện khu
vực (RCEP), Hiệp định thương mại tự do giữa việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) những quyền lợi và thách thức đặt ra cho Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam để
nắm bắt các lợi ích và cơ hội các hiệp định mang lại...
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong 6 tháng đầu năm 2019,công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản
tiếp tục thực hiện có hiệu quả, chú trọng việc quản lý, cung cấp thông tin; các hoạt
động thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, phục vụ đắc lực các nhiệm vụ trọng
tâm của tỉnh.
Hệ thống thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, phát triển và
phát huy hiệu quả trong định hướng dư luận xã hội. Các cơ quan báo chí địa
phương hoạt động đúng định hướng, tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt vai trò cơ
quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước.
Thông tin trên báo chí và hoạt động nghề nghiệp của các cơ quan báo chí, nhà
báo trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra
sai phạm lớn.
Công tác thanh tra, kiểm tra đã được chủ động triển khai góp phần tích cực
trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí ở địa phương.
IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019
1.Triển khai thực hiện tốt các quy định, chỉ đạo mới của Bộ Thông tin
Truyền thông về quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, in và phát hành. Thực hiện
những nhiệm vụ nhiệm vụ thường xuyên trong công tác quản lý nhà nước về báo
chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
2.Quản lý chặt chẽ nội dung thông tin, tuân thủ theo đúng các quy định của
Luật Báo chí. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở
Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh trong công tác chỉ đạo, quản lý báo
chí. Nâng cao vai trò của Hội Nhà báo tỉnh trong công tác giám sát việc tuân thủ
pháp luật, quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo trong hoạt động báo
chí ở địa phương.
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3.Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm
minh các sai phạm trong hoạt động Thông tin - Truyền thông theo đúng quy định
của pháp luật.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng báo cáo./.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu TTBCXB, VT.

Vũ Tuấn
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