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                       Kính gửi:     Sở Thông tin và Truyền thông. 
 

 

Sở Ngoại vụ nhận được Văn bản số 1005/STTTT-TTBCXB ngày 

05/8/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo tình hình, kết quả 

thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh về tăng 

cường công tác quản lý, thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở chức 

năng, nhiệm vụ, Sở Ngoại vụ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện như sau: 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến 

Sở thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức, viên chức các văn bản quy 

phạm pháp luật về lĩnh vực thông tin, báo chí trong các buổi họp, tập huấn tại cơ 

quan như: Luật Báo chí năm 2016, Luật tiếp cận thông tin năm 2016, Luật An 

ninh mạng năm 2018, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của 

các cơ quan hành chính Nhà nước và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về quản lý 

thông tin, báo chí khác, từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, 

công chức, việc chức, chấp hành nghiêm các quy định về phát ngôn, cung cấp 

thông tin cho báo chí và người dân; ứng xử phù hợp khi tham gia mạng xã hội, 

chia sẻ các thông tin trên môi trường mạng; nhận thức đầy đủ các hành vị bị cấm 

theo quy định của Luật An ninh mạng.  

 2. Công tác thông tin đối ngoại, phát ngôn và cung cấp thông tin cho 

báo chí 

 Thời gian qua, Sở đã đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tích cực 

tuyên truyền quảng bá tiềm năng, lợi thế, các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh 

thông qua các buổi gặp gỡ, làm việc với các đối tác nước ngoài. Đặc biệt, tích 

cực tuyên truyền quảng bá các hoạt động đối ngoại nổi bật của tỉnh, đường lối, 

chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước trên Cổng thông tin điện tử của Sở. 

Cổng thông tin điện tử của Sở đã được Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy 

phép và hoạt động đúng mục đích, nội dung theo quy định. 



 
 

 
 

2 

 Sở cũng thực hiện nghiêm túc việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo 

chí; cập nhật thông tin về người phát ngôn lên thông tin điện tử của cơ quan và báo 

cáo Sở Thông tin và Truyền thông. Yêu cầu phóng viên của các cơ quan báo chí 

khi đến liên hệ công tác phải xuất trình thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ 

quan và các nội dung, thời gian làm việc cụ thể. Tích cực phối hợp, cung cấp thông 

tin cho các cơ quan báo chí nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền đối ngoại. 

 3. Công tác phối hợp quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo 

chí trên địa bàn 

 Cùng với xu thế hội nhập, thời gian qua, số lượng các phóng viên của các 

hãng thông tấn, báo chí nước ngoài đề nghị vào tác nghiệp để đưa thông tin về 

tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng tăng. Trong bối cảnh đó, 

Sở đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 46/2021/QĐ-

UBND ngày 29/10/2021 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt 

động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan nước ngoài, tổ chức 

nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Quy chế là cơ sở quan trọng, nhằm tăng cường 

trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, đặc biệt trong phát 

hiện xử lý các hoạt động trái quy định, có chứa các nội dung, tính chất nhạy cảm 

của phóng viên, báo chí nước ngoài. 

 Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND 

ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý thông tin, báo 

chí trên địa bàn tỉnh, Sở Ngoại vụ gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu VT; VPTTr. 
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