
 
BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND 

ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác  

quản lý thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh 

    

Kính gửi:  Sở Thông tin và Truyền thông. 

  

Thực hiện Công văn số 1005/STTTT-TTBCXB ngày 05/8/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông 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 (Chỉ thị 06), UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện 

như sau: 

1. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 06: 

UBND huyện đã chỉ đạo, quán triệt thực hiện Chỉ thị 06 đến tất cả các 

phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đồng thời gắn thông tin, 

tuyên truyền Chỉ thị số 06 với tuyên truyền, phổ biến Luật Báo chí năm 2016, Luật 

Tiếp cận thông tin năm 2016, Luật An ninh mạng năm 2018, Nghị định 

09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 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 của cấp trên qua các cuộc sơ kết, 

tổng kết ngành Văn hóa - Thông tin, qua các cuộc phổ biến giáo dục pháp luật; tuyên 

truyền qua Cổng/Trang TTĐT của các cơ quan nhà nước, thông qua hệ thống truyền 

thanh từ huyện đến cơ sở… 

Thường xuyên theo dõi nắm bắt thông tin trên báo chí, mạng xã hội và việc 

thực hiện quy định về phản hồi thông tin báo nêu, thực hiện đúng quy trình báo 

cáo UBND tỉnh và phối hợp thực hiện của  Sở Thông tin và Truyền thông  trong 

việc xử lý phản hồi thông tin sai sự thật theo quy định tại Chỉ thị 06. 

Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông UBND huyện đã 

hướng dẫn các cơ quan nhà nước trên địa bàn thực hiện đúng quy định khi tiếp 

xúc, cung cấp thông tin cho báo chí (kiểm tra giấy tờ, tổ chức cung cấp thông tin, 
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họp báo…). Năm 2021, UBND huyện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông  

tổ chức lớp tập huấn về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí đối với Người 

đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn; cấp phát tờ rơi, ấn phẩm 

(do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp) có nội dung về thông tin, báo chí 

cho các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Từ đó nâng cao chất 

lượng, tăng cường hơn nữa công tác quản lý thông tin, báo chí trên địa bàn. 

Công tác quản lý hoạt động cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, 

bản tin đúng mục đích, nội dung và quy định pháp luật được tăng cường và kiểm tra 

định kỳ. Các Cổng/Trang TTĐT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn đều có quy 

chế hoạt động và thành lập Ban Biên tập Cổng/Trang thông tin điện tử,  thực hiện 

cung cấp thông tin và công khai minh bạch theo Quyết định 739/QĐ-UBND ngày 

22/3/2017 của UBND tỉnh về ban hành Danh mục thông tin công khai trên Cổng/ 

trang thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh. Bản tin Cẩm Xuyên 

tuân thủ theo Giấy phép xuất bản hàng năm của Sở Thông tin và Truyền thông.  

2. Tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 

07/5/2019 của UBND tỉnh và công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí 

- Tồn tại hạn chế: Một số Trang TTĐT cấp xã thông tin cung cấp chưa kịp 

thời, đầy đủ. 

- Nguyên nhân: Cán bộ chuyên trách CNTT thiếu kỹ năng tổng hợp, đăng 

tải thông tin lên Trang TTĐT. 

3. Kiến nghị, đề xuất (nếu có): Hằng năm tổ chức tập huấn chuyên môn 

nghiệp vụ về công tác thông tin, báo chí cho công chức phụ trách lĩnh vực phòng 

Văn hóa - Thông tin, đội ngủ phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và 

Công chức văn hóa cấp xã. 

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 của UBND huyện Cẩm Xuyên./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách;  

- Lưu: VT, VHTT. 
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