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BÁO CÁO  

Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của 

Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, 

cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam 
       

 

Kính gửi: Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao 
 

Thực hiện Quyết định số 2698/QĐ-BNG ngày 04/11/2022 của Bộ Ngoại giao 

về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 88/2012/NĐ-CP 

ngày 23/12/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí 

nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; thừa ủy 

quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ báo cáo như sau: 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

- Thực hiện Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính 
phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện 

nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các sở, 

ngành, địa phương tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung của Nghị định đến  
cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các lĩnh vực liên quan, đồng thời 

chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương đóng trên địa bàn, nhất là Báo Hà Tĩnh, 

Cổng thông tin điện tử tỉnh tuyên truyền các nội dung chính của Nghị định để 

giúp cán bộ, công chức, viên chức làm việc trên lĩnh vực liên quan nắm và triển 
khai thực hiện. Tỉnh đã ban hành Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 

29/10/2021 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động thông tin, báo 

chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Trong 10 năm qua, các sở, ngành địa phương của tỉnh thường xuyên phối 

hợp tổ chức các chương trình, hoạt động tuyên truyền, quảng bá, nâng cao hiệu 

quả hoạt động thông tin đối ngoại trên báo in, báo điện tử theo tinh thần chỉ đạo 

của Trung ương, của tỉnh; tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình tuyên 

truyền đối ngoại của tỉnh, trong đó chú trọng những sự kiện chính trị lớn trong 

tỉnh, trong  nước, khu vực và quốc tế, các vấn đề quan trọng, nhạy cảm được dư 

luận trong tỉnh, trong nước, quốc tế quan tâm như: biên giới, lãnh thổ, tranh 

chấp chủ quyền trên Biển Đông, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền...; tăng 

cường tham gia các hoạt động đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, luận 

điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội. Việc tổ chức tuyên 

truyền về thông tin đối ngoại trên 2 ấn phẩm báo in, báo điện tử đã làm chuyển 
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biến căn bản nhận thức của các ngành, các cấp và các doanh nghiệp về vị trí, yêu 

cầu, nhiệm vụ của thông tin đối ngoại, thế mạnh quảng bá về tiềm năng, lợi thế 

đầu tư và kinh doanh ra trong nước và quốc tế nhằm xúc tiến thương mại, thu 

hút đầu tư bằng nhiều hình thức thích hợp như: tuyên truyền về các hội thảo, 

tham quan, tiếp xúc, liên kết, tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan ngoại giao, 

thu hút vốn đầu tư nước ngoài, vận động viện trợ phi chính phủ; tăng cường 

công tác thông tin, vận động cộng đồng người Hà Tĩnh ở ngoài tỉnh và ngoài 

nước hướng về xây dựng, phát triển quê hương. Bên cạnh đó, Báo Hà Tĩnh mở 

các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền chuyên sâu về phát triển kinh tế của 

tỉnh trên báo in, đăng tải các tin, bài, ảnh trên Báo Hà Tĩnh điện tử, đảm bảo về 

an ninh, định hướng tuyên truyền đối ngoại kết hợp quảng bá hình ảnh của tỉnh, 

tập trung phát huy các thế mạnh của kinh tế địa phươn, đẩy mạnh các hoạt động 

quảng bá giới thiệu hình ảnh, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Hà Tĩnh 

tới cộng đồng quốc tế; tăng cường các bài viết về những nỗ lực, kết quả hoạt 

động xúc tiến, thu hút đầu tư, phát triển CN-TTCN, TM-DV trên địa bàn tỉnh và 

phối hợp với các một số cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn tuyên truyền về 

lĩnh vực này. Đặc biệt là tuyên truyền đậm kết quả các chuyến công tác, xúc tiến 

đầu tư của lãnh đạo tỉnh và các ban ngành liên quan tại các nước Hàn Quốc, 

Nhật Bản, Thái Lan, Lào... Ngoài ra, tỉnh cũng luôn chú trọng tuyên truyền về 

lĩnh vực văn hóa và du lịch, giới thiệu với các nhà nghiên cứu nước ngoài về 

truyền thống, tiềm năng của văn hóa và du lịch Hà Tĩnh. Đây cũng là một trong 

những yếu tố quan trọng góp phần làm nên bản sắc của mảnh đất, con người Hà 

Tĩnh trong mắt bạn bè quốc tế. 

- Đối với các hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ 
quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền 
UBND cấp tỉnh xử lý như: phát hành thông cáo báo chí; đề nghị/thông báo họp 

báo; đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa 

phương…, trong thời gian qua chỉ phát sinh một cuộc họp báo được cấp phép 

cho Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh tổ chức họp báo 
vào ngày 27/3/2015 liên quan đến vụ tai nạn lao động tại khu vực thi công giếng 

chìm của Công ty Samsung (nhà thầu của Công ty Formosa) do sự cố sập giàn 

giáo thi công làm 42 nạn nhân thương vong, trong đó 13 người chết, 29 người bị 

thương vào ngày 25/3/2015. 

- Hướng dẫn, quản lý hoạt động của các đoàn phóng viên nước ngoài vào 

tác nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt, đảm bảo đúng quy định của Luật báo 
chí, tạo được ấn tượng tốt đẹp cho các phóng viên nước ngoài khi đến với Hà 

Tĩnh, cụ thể:  

+ Đoàn phóng viên truyền hình Nhật Bản NHK tác nghiệp tại Khu kinh tế 

Vũng Áng từ ngày 19-20/12/2014. 



3 
 

 
 

+ Các đoàn phóng viên hãng Truyền hình Red Bull Media (Mỹ), Hãng 

Truyền hình Hoferichter & Jacobs (Đức) vào tác nghiệp trên địa bàn tỉnh từ 
ngày 25-28/2/2015 với mục đích làm phóng sự phim truyền hình về khám phá 

hành trình đường mòn Hồ Chí Minh, tìm hiểu về hoạt động tìm kiếm và bảo vệ 

cá thể Sao La tại Bản Màn Chạn, xã Hương Quang, huyện Vũ Quang.  

+ Đoàn phóng viên hãng thông tấn Pháp FP tác nghiệp tại Khu kinh tế 

Vũng Áng vào ngày 04/12/2015. 

+ Đoàn phóng viên Hãng Creative Position Core (Nhật Bản) thực hiện 

phóng sự tìm hiểu sự nghiệp cố họa sĩ Nguyễn Phan Chánh và các tác phẩm 

tranh lục của ông; ghi hình phong cảnh, cảnh sinh hoạt của người dân địa 

phương tại xã Thạch Tân (Thạch Hà), Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) và thành phố 
Hà Tĩnh từ ngày 17/10 đến 20/10/2016.  

+ Đoàn phóng viên Hãng sản xuất chương trình truyền hình Uni Action 
Film (Canada) vào tác nghiệp tại Khu lưu niệm Nguyễn Du (xã Tiên Điền, 

huyện Nghi Xuân) ngày 24/7/2017.  

+ Đoàn phóng viên Hãng truyền hình MBC (Hàn Quốc) tác nghiệp trên 

địa bàn tỉnh ngày 29/9/2017 nhằm thu thập tư liệu làm phim về mộc bản Trường 

học Phúc Giang để trình chiếu tại Lễ hội Văn hóa thế giới Hồ Chí Minh - 

Gyeongju Expo 2017, do TP Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongju đăng cai tổ chức. 

+ Đoàn phóng viên Đài Phát thanh Quốc gia Lào đến tác nghiệp trên địa 

bàn tỉnh để thực hiện sản xuất chương trình quan hệ hợp tác Việt - Lào nhân kỷ 
niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước 

Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào từ ngày 27-29/10/2022. 

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

- Một số văn bản căn cứ để ban hành Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 

23/10/2012 của Chính phủ đã hết hiệu lực nhưng Nghị định chưa được thay thế 
để phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành dẫn đến việc quản lý 

hoạt động hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện 

nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam gặp nhiều khó khăn. 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức 

về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam còn chưa thường xuyên. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Đề nghị Bộ Ngoại giao thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức công tác quản lý hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước 

ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam cho cán bộ, 

công chức, viên chức các địa phương. 

- Hiện nay, có 06 văn bản pháp luật làm căn cứ pháp lý cho Nghị định số 

88/2012/NĐ-CP, ngày 23/10/2012 (Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 thay 
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bằng Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Báo chí năm 1989, sửa đổi bổ 

sung năm 1999 thay bằng Luật Báo chí năm 2016; Luật Xuất bản năm 2004 

thay bằng Luật Xuất bản năm 2012; Luật Điện ảnh năm 2006 thay bằng Luật 

Điện ảnh năm 2022; Pháp lệnh về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước 

ngoài tại Việt Nam năm 2000 thay bằng Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của 

người nước ngoại tại Việt Nam năm 2014, sửa đổi năm 2019) đều đã được thay 

mới hoặc sửa đổi, bổ sung. Do đó, đề nghị Bộ Ngoại giao phối hợp các Bộ, 

ngành liên quan nghiên cứu tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nội dung 

được nêu trong Nghị định số 88/2012/NĐ-CP, ngày 23/10/2012 để phù hợp với 

các văn bản quy định hiện hành. 

Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 88/2012/NĐ-CP 

ngày 23/12/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí 

nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, Sở 
Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh báo cáo Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao để tổng 

hợp, theo dõi, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Ban Giám đốc; 
- Lưu: VT, LSBG. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Thái Phúc Sơn 
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