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I. Kết quả công tác thông tin, tuyên truyền
1. Báo chí địa phương
Về thời sự, chính trị: Trong tháng 9, các cơ quan báo chí, cổng thông tin
điện tử, các bản tin, trang Web và hệ thống Đài Truyền thanh – Truyền hình các
huyện, thành phố trong tỉnh đã kịp thời tuyên truyền các sự kiện thời sự, chính trị
trong tỉnh, trong nước và quốc tế nổi bật trong tháng. Tuyên truyền các hoạt động
nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương; trong đó, tập trung tuyên
truyền phản ánh tình hình, kết quả tiếp xúc, giải quyết kiến nghị của đại biểu
HĐND tỉnh và huyện đối với cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV
và kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVIII; tình hình và kết quả triển khai thực
hiện chính sách an sinh xã hội, những giải pháp nhằm phục hồi kinh tế - xã hội và
tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
lần thứ XVII; trong đó, tập trung tuyên truyền về quá trình chuẩn bị Đại hội; ý
nghĩa của Đại hội; việc thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện trình
Đại hội, về nhận định, đánh giá tổng kết, những bài học kinh nghiệm trong thực
hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; kết quả thực hiện Nghị
quyết Đại hội, đặc hiệt là 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm; các mục tiêu,
nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; chú trọng
tuyên truyền việc tiếp tục lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Văn kiện Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng; phản ánh kết quả thực hiện các công trình, phần việc chào mừng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng đại hội; đồng
thời, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và âm mưu, hoạt động
chống phá của các thế lực thù địch, phản động.
Tiếp tục tuyên truyền kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XII) găn với chuyên đề năm 2020 về
"Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
trong sạch, vững mạnh"; các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu qủa
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục
lan tỏa, nhân rộng “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng cơ quan, đơn vị và trong xã hội; tiếp tục
tuyên truyền Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc
1

kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Tuyên
truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, các quan điểm sai
trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị
(khóa XII).
Thông tin, tuyên truyền kịp thời các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Thường
trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong tháng. Thông tin các chuyến thăm và làm
việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế tại tỉnh ta.
Thông tin Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn
nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về phân công, điều động cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo. Theo đó, Thủ
tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch
UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Văn Sơn,
Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020; phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Lê Thị Kim
Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang và đồng
chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn.
Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm và các sự kiện chính trị quan trọng của
đất nước và của tỉnh như: Kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020). Tuyên truyền khẳng định vị thế,
vai trò của Tuyên Quang "Thủ đô Khu Giải phóng – Thủ đô Kháng chiến" trong
tiến trình lịch sử của dân tộc; hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và sự đổi thay của
Tuyên Quang trong công cuộc đổi mới đất nước.
Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, kết quả các hoạt động, các sự kiện
đối ngoại của Đảng, Chính phủ, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo vệ
quyền và các lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông, công tác biên giới
trên đất liền; đồng thời, chủ động đấu tranh phê phán đối với các thông tin sai trái,
xuyên tạc, tin đồn, tin giả của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi
dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, công tác chuẩn bị Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tình hình Biển Đông...
Về Kinh tế:
Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hành
động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng tháng 8; nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tháng 9/2020. Theo Sở Kế hoạch và
Đầu tư, trong quý IV và 9 tháng năm 2020, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội có sự
chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 13.267,6 tỷ
đồng, bằng 73,6% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội đạt
21.232,5 tỷ đồng, đạt 58,7% kế hoạch; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 81,6 triệu
USD bằng 60,4% kế hoạch...Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, chăm lo.
Kế hoạch đầu tư công và xây dựng năm 2020, đến ngày 20-9 tỉnh đã giải ngân đạt
52,6% kế hoạch.
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Tiếp tục phản ánh những thuận lợi, khó khăn và giải pháp của các cấp, các
ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ kép phát triển kinh tế - xã hội và phòng,
chống dịch bệnh COVID-19, những cố gắng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát
triển triển kinh tế - xã hội năm 2020. Tập trung tuyên truyền các biện pháp tháo gỡ
khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy doanh nghiệp phát
triển, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ; phản ánh việc triển khai thực hiện các
phong trào thi đua, tiến độ thực hiện các công trình, phần việc ở các ngành, địa
phương, đơn vị trong thời gian qua. Tuyên truyền tiến độ thi công và hiệu quả việc
sử dụng các công trình dự án trên địa bàn tỉnh.
Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính
sách xã hội góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền
vững giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục tuyên truyền, phản ánh các hoạt động nâng
cao hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.
Tuyên truyền các hoạt động sản xuất phát triển kinh tế (chăm sóc, chuẩn bị thu
hoạch mùa vụ lúa, ngô; việc trồng và chăm sóc các loại cây hoa màu, cây công
nghiệp, vật nuôi); việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hiệu quả
từ các chương trình, dự án đầu tư của Nhà nước, của địa phương; các mô hình kinh
tế hiệu quả cao.
Tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống bão lũ thiên tai, sạt lở
đất và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ rừng; công tác phòng, chống dịch bệnh ở
người và cây trồng, vật nuôi.
Về Văn hóa – Xã hội
Tuyên truyền kết quả các hoạt động tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia
năm 2020; tuyên truyền đậm nét không khí khai giảng năm học mới 2020 - 2021 ở
địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh; nêu bật sự quan tâm của cấp ủy chính quyền
các cấp và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh, thành phố;
phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, tạo điều
kiện để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Tiếp tục tuyên truyền
việc thực hiện Nghị quyết số 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về huy
động trẻ đi nhà trẻ, công tác chuẩn bị các điều kiện đón trẻ với tiêu chí "sức khỏe
của trẻ là hàng đầu"của các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.
Thông tin Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000 – 2020. 20 năm thực hiện phong
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh đã đạt những
kết quả thiết thực, từng bước đi vào chiều sâu và trở thành phong trào thi đua yêu
nước rộng lớn. Phong trào đã tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy
đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân; củng cố niềm tin
của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền
các cấp; nâng cao vai trò, vị trí của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, góp phần tăng
cường khối đại đoàn kết toàn dân...
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Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ
chức và Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
trong tình hình mới theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tuyên truyền triển khai
cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh. Đẩy mạnh tuyên truyền
dịch tả lợn Châu Phi; dịch bạch hầu; phòng, chống ô nhiễm môi trường; vấn đề vệ
sinh an toàn thực phẩm... Tuyên truyền cần kịp thời phổ biến những kiến thức, kỹ
năng biện pháp phòng, chống hiệu quả, chủ động ứng phó với những tình huống có
thể xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, về công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo,
chú trọng thông tin, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, tập thể cá nhân điển
hình làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tôn
giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Tuyên truyền sâu rộng về phong trào “Chống rác thải nhựa”; biểu dương các
cơ quan, đơn vị không mua sắm, sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong
hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác chủ động ứng phó với biến
đổi khí hậu; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm
xã hội; công tác giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác phòng,
chống và kiểm soát ma túy; công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm
đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh.
2. Báo chí Trung ương thông tin về Tuyên Quang
Trong tháng 9/2020, các Báo TW có thông tin về Tuyên Quang là: TTXVN,
Nhân Dân, Lao Động, Quân đội nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Nông nghiệp Việt
Nam, Nông thôn Ngày nay, VOV và một số báo điện tử, trang thông tin điện tử
tổng hợp khác. Một số thông tin đáng chú ý:
Báo Tin tức, Nhân dân, VTC News ngày 4/9 đưa tin: Thủ tướng phê chuẩn
Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang: Theo đó, Thủ tướng ban hành
quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm
kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 20152020. Đồng thời, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Lê Thị Kim Dung, Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang và ông Hoàng Việt
Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên
Quang cũng quyết định phân công, điều động ông Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng
đoàn HĐND tỉnh Tuyên Quang đến nhận công tác tại UBND tỉnh Tuyên Quang để
thực hiện nhiệm vụ của chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ
2016-2021.
Báo Pháp luật Việt Nam, ngày 11/9 có bài viết: Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang:
Yêu cầu huyện Chiêm Hoá xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường do khai thác mỏ.
Ngày 11/9, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, ông Chẩu Văn Lâm và tổ đại biểu HĐND
tỉnh tại huyện Chiêm Hóa đã tiếp xúc cử tri xã Phú Bình (Chiêm Hoá). Tại Hội nghị,
các cử tri xã Phú Bình đã kiến nghị với Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang về một số
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vấn đề. Trong đó, nổi bật là đề xuất việc thực hiện các biện pháp đầu tư tập trung,
tránh dàn trải để giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt hơn chế độ, chính sách đối với
cán bộ thôn, bản, dân công hỏa tuyến. Đồng thời đề nghị mở rộng diện tích rừng
trồng. Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang biểu dương những nỗ
lực, cố gắng trong lao động sản xuất, phát triển của chính quyền và nhân dân huyện
Chiêm Hoá trong bối cảnh dịch Covid-19 gây ra nhiều khó khăn lên mọi mặt của đời
sống xã hội. Đồng thời, ông Chẩu Văn Lâm tiếp thu và yêu cầu lãnh đạo huyện
Chiêm Hóa, các cơ quan chuyên môn của huyện phải giải quyết kịp thời các kiến nghị
của cử tri phù hợp với các quy định của pháp luật. Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang yêu
cầu huyện Chiêm Hoá phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm vấn đề ô
nhiễm môi trường do khai thác mỏ, lấy mẫu xét nghiệm nguồn nước tại khu vực khai
thác mỏ, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân. Chính quyền huyện Chiêm Hoá
phải quan tâm hỗ trợ lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 bảo đảm đúng đối
tượng, công bằng, công khai, minh bạch. Về khó khăn của ngành mía đường, Bí thư
Tỉnh ủy nhấn mạnh, do năng suất, chất lượng mía của tỉnh chưa cao, việc cạnh tranh
còn thấp, giá bán cao, dẫn đến các nhà máy đường gặp khó khăn.
Báo Pháp luật Việt Nam, ngày 11/9 thông tin: Tuyên Quang triển khai hiệu
quả 255 camera giám sát an ninh. Tính đến tháng 7/2020, Công an tỉnh Tuyên
Quang đã kết nối hệ thống 255 camera giám sát của thành phố và các huyện tạo thành
hệ thống camera giám sát tập trung đặt tại trung tâm chỉ huy Công an tỉnh. Hệ thống
camera này cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin chi tiết của từng camera ở các vị
trí lặp đặt. Mỗi tuần, đều có từ 1-2 đơn vị đến đề xuất được trích xuất hình ảnh phục
vụ công tác điều tra, khám phá án. Với hệ thống camera này đã giúp lực lượng Công
an tỉnh dễ dàng quan sát nhanh chóng, tổng quan tình hình của toàn tỉnh phục vụ triển
khai các công tác nghiệp vụ theo quy định. Đặc biệt, với những sự kiện lớn, lễ hội
đông người, hệ thống camera giám sát đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, theo dõi
tình hình thực tế trên các tuyến đường phố. Bên cạnh đó, việc lắp đặt hệ thống camera
giám sát ở các ngã ba, ngã tư, đoạn đường hay xảy ra tai nạn giao thông cũng góp
phần nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông.
Báo Đại đoàn kết, ngày 7/9 có bài phản ánh Tuyên Quang: Làm rõ việc một
doanh nghiệp 'bao thầu' cả đề án lớn. Như Báo Đại Đoàn Kết đã phản ánh, thực
hiện Đề án Kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016-2020, Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên
Quang tổ chức đấu thầu 8 gói thầu trị giá hơn 600 tỷ đồng. Kết quả, cả 8 gói thầu đều
rơi vào tay Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng (Công ty Thành Hưng,
tổ 7 phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang). Theo phân công, Sở NN&PTNT là chủ
đầu tư quản lý cấu kiện và việc cung ứng cấu kiện cho tất cả các xã thực hiện theo nội
dung đề án. Đồng thời, chủ trì tổ chức đấu thầu rộng rãi, lựa chọn nhà thầu cung ứng
cấu kiện kênh Parabol thành mỏng cốt sợi thép phân tán mác 500, để cung ứng cho tất
cả các xã thực hiện theo nội dung của đề án. Ở đây có một sự trùng hợp đáng chú ý là
khi Công ty Thành Hưng hoàn tất lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị sản xuất loại cấu
kiện bê tông này cũng là lúc đề án nêu trên được hoàn thiện và thực hiện. Mặt khác,
dường như Sở NN&PTNT Tuyên Quang xây dựng các tiêu chí lựa chọn nhà thầu đều
hướng đến Công ty Thành Hưng và kết quả Công ty Thành Hưng “ôm trọn” tất cả các
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các gói thầu thuộc giai đoạn 1 của dự án với trị giá hơn 600 tỷ đồng. Đáng chú ý, hầu
hết các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Công ty Thành Hưng trúng thầu đều do
ông ông Nguyễn Công Hàm - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang ký.
Theo lý giải của ông Nguyễn Công Hàm, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên
Quang, do Công ty Thành Hưng là doanh nghiệp bản địa nên có lợi thế cạnh tranh về
giá so với các doanh nghiệp khác nên trúng thầu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tất cả 8
gói thầu của Đề án Kiên cố hóa kênh mương, giai đoạn 2016-2020 tại tỉnh Tuyên
Quang, Công ty Thành Hưng liên tục trúng thầu rất sát giá, mức giảm giá qua đấu
thầu rất thấp và đương nhiên tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu là “siêu thấp”. ngày
12/8/2020, Báo Đại đoàn kết đã có công văn số 77A/CV-BBT-ĐĐK gửi Sở
NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang, đề nghị Sở NN&PTNT bố trí buổi làm việc để trao
đổi, cung cấp thông tin, tài liệu và lấy ý kiến của Sở liên quan đến các dấu hiệu bất
thường trong quá trình lựa trọn nhà thầu thực hiện Đề án Kiên cố hóa kênh mương.
Sau đó, ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang xác nhận
đã nhận được công văn đăng ký làm việc của Báo Đại Đoàn Kết. Tuy nhiên, đến nay,
đã gần 1 tháng trôi qua, Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang vẫn “bặt vô âm tín”. Việc
“né” trả lời cơ quan báo chí của UBND tỉnh Tuyên Quang và việc né tránh cung cấp
thông tin của Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang càng khiến dư luận nghi ngờ về tính
minh bạch trong quá thực hiện Đề án Kiên cố hóa kênh mương này.
Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Đời sống & Pháp luật, Bảo vệ Pháp
luật..., ngày 15/9 thông tin: Tuyên Quang: Kế toán Liên đoàn Lao động thành phố
tham ô gần 2 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra
Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc và cấm đi khỏi
nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hà Phương, sinh năm 1990, trú tại tổ 6, phường An
Tường, thành phố Tuyên Quang về tội tham ô tài sản (quy định tại Điều 353, Bộ luật
Hình sự năm 2015). Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp
phê chuẩn. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian làm kế toán tại Liên đoàn
Lao động thành phố Tuyên Quang từ tháng 5/2018 đến tháng 5/2020, Nguyễn Thị Hà
Phương đã dùng thủ đoạn gian dối lập các ủy nhiệm chi, phiếu thu giả để chiếm đoạt
số tiền 1,96 tỷ đồng của Liên đoàn Lao động thành phố Tuyên Quang. Hiện, Cơ quan
Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
3. Đánh giá chung
- Trong tháng 9.2020, các cơ quan truyền thông địa phương và các cơ quan
báo chí trung ương thường trú tại tỉnh đã tập trung tuyên truyền kịp thời, có hiệu
quả các sự kiện thời sự chính trị nổi bật và kết quả triển khai thực hiện các chương
trình kinh tế - xã hội lớn của địa phương.
- 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. Tuy nhiên
đề nghị Ban biên tập các cơ quan báo chí cần lưu ý quá trình biên tập, cần chú
trọng khâu kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, phát sóng để hạn chế các sai
sót khi đăng, phát.
II. Công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản
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1. Công tác xuất bản báo in và cấp giấy phép xuất bản:
- Xuất bản báo in: Tháng 9 năm 2020, Báo Tuyên Quang; Bản tin của các
sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh đã xuất bản các số định kỳ theo quy định và nộp
lưu chiểu kịp thời.
- Cấp phép xuất bản: Tháng 9/2020, Sở Thông tin và Truyền thông cấp 01
giấy phép xuất bản Trang thông tin điện tử tổng hợp cho Ban biên tập Cổng thông
tin Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang; 09 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
cho các sở, ban, ngành trong tỉnh.
2. Một số vấn đề cần lưu ý
Ngày 10/9, Bộ TT&TT đã hướng dẫn các cơ quan báo chí thực hiện thủ tục
cấp thẻ nhà báo kỳ hạn mới. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 – 2025
(gồm cả bản giấy và bản điện tử) cần được nộp trước ngày 15/10/2020. Trong đó,
hồ sơ bản giấy gửi về Cục Báo chí và Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin
điện tử. Với hồ sơ bản điện tử, cơ quan đề nghị cấp thẻ cần thực hiện theo hướng
dẫn trên Hệ thống phầm mềm quản lý hồ sơ thẻ nhà báo tại địa chỉ:
thenhabao.mic.gov.vn để hoàn thành cập nhật dữ liệu hồ sơ.
Ngày 18/9, Cục Báo chí (Bộ TT&TT) đã chính thức đề nghị các Sở TT&TT
trên cả nước phối hợp triển khai một một số nội dung liên quan đến đợt cấp đổi thẻ
nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025. Theo Cục Báo chí, việc này nhằm nâng cao vai trò và
hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí ở địa phương, đồng thời đảm bảo
việc cấp thẻ nhà báo đúng đối tượng và thời hạn theo quy định. Cụ thể, Cục Báo
chí đề nghị Sở TT&TT các tỉnh, thành phố đôn đốc các cơ quan báo chí, cơ quan,
tổ chức tại địa phương có đối tượng đề nghị cấp thẻ nhà báo gửi hồ sơ đảm bảo
theo quy định.
Trong quá trình xem xét cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025, Cục Báo chí
và Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ TT&TT sẽ đề nghị
Sở TT&TT có ý kiến về hồ sơ cấp thẻ đối với một số trường hợp thuộc cơ quan
báo chí địa phương quản lý và trường hợp thuộc văn phòng đại diện, phóng viên
thường trú cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn. Cục Báo chí cho biết, Bộ
TT&TT sẽ tham vấn ý kiến của các Sở TT&TT địa phương trong quá trình xem
xét cấp thẻ nhà báo ở 2 vấn đề: một là đúng đối tượng, hai là quá trình hoạt động
báo chí có vấn đề gì hay không. Lần đầu tiên Sở TT&TT địa phương sẽ có quyền
tham vấn về các cơ quan báo chí Trung ương nhưng hoạt động thường trú tại địa
bàn.
Các Sở TT&TT cũng được đề nghị rà soát, đánh giá về số lượng các phóng
viên, nhà báo chưa qua đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về nghiệp vụ báo
chí cũng như các lớp đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chính trị để có kiến nghị sửa
đổi, bổ sung các quy định hiện hành về tiêu chuẩn đầu vào đối với việc xem xét
cấp thẻ nhà báo.
Đặc biệt, Cục Báo chí cũng cho biết, sau khi hoàn thành việc cấp thẻ và cập
nhật dữ liệu trên hệ thống phần mềm điện tử thẻ nhà báo, Bộ TT&TT sẽ cung cấp
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tài khoản cho các Sở TT&TT để theo dõi, tra cứu hồ sơ thẻ nhà báo các cơ quan
báo chí thuộc địa phương và các nhà báo thuộc văn phòng đại diện, phóng viên
thường trú của các cơ quan báo chí đăng ký hoạt động tại địa phương.
Thẻ nhà báo kỳ hạn 2016 - 2020 sẽ hết thời hạn sử dụng từ ngày 1/1/2021.
Theo quy định của Luật Báo chí năm 2016 và Thông tư 49 ngày 26/12/2016 của
Bộ TT&TT quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu
hồi thẻ nhà báo, sắp tới Bộ TT&TT sẽ thực hiện cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 2025 trong cả nước. Trước đó, ngày 29/5/2020, Bộ TT&TT đã ban hành Đề án
cấp, đổi thẻ nhà báo thời hạn 2021-2025 cho khoảng 21.000 nhà báo, tại Quyết
định 921a/QĐ-BTTTT.
III. Kiến nghị, đề xuất
Định hướng tuyên truyền tháng tiếp theo thực hiện theo kết luận tại hội nghị
giao ban báo chí./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ,HĐND,UBND tỉnh (b/c);
- Cục Báo chí; Cục Quản lý PT – TH và TTĐT;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Ban VHXH HĐND tỉnh;
- Hội Nhà báo tỉnh;
- Phòng An ninh Chính trị nội bộ- Công an tỉnh;
- Báo Tuyên Quang; Báo Tân Trào, Đài PTTH tỉnh
- Cơ quan đại diện Báo Nhân dân, TTXVN, VOV;
- Đài TTTH các huyện, Thành phố
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu TTBCXB, VT.
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Q. GIÁM ĐỐC

Vũ Tuấn

