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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 10, 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 thông tin
kịp thời diễn biến và kết quả Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 13 (khóa
XII), trong đó tập trung vào công tác thảo luận, cho ý kiến, xem xét về tình hình
kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; việc tiếp
tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; công tác nhân sự
BCH Trung ương khóa XIII và một số vấn đề quan trọng khác; khai mạc kỳ họp
thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
Đặc biệt trong tháng, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa
phương dành nhiều thời lượng, trang viết tập trung tuyên truyền phản ánh tình
hình, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
diễn ra từ ngày 12-15/10/2020. Các nội dung thông tin bao gồm: Kết quả thực hiện
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đặc biệt kết quả thực hiện
các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020; các
hoạt động chuẩn bị Đại hội; khí thế thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã
hội; diễn biến của Đại hội; giới thiệu danh sách Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ khoá mới. Phản ánh niềm tin, sự tin tưởng, phấn khởi của cán
bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về kết quả Đại hội; giới thiệu về
gương đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; về
các hoạt động chào mừng thành công Đại hội. Đài Phát thanh và Truyền hình
Tuyên Quang đã truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình và phát thanh toàn bộ
diễn biến của Đại hội. Báo Tuyên Quang ra 2 số báo đặc biệt tuyên truyền về Đại
hội. Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử của các ngành, các cấp
đã kịp thời phản ánh những hoạt động của Đại hội. Tăng cường tuyến tin, bài đấu
tranh, phản bác các quan điểm sai trái và âm mưu, hoạt động chống phá của các thế
lực thù địch, phản động, nhất là thời điểm trước, trong và sau Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, báo chí trong
tỉnh cũng tiếp tục tuyên truyền việc lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện
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Đại hội Đảng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện chủ đề học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối
đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững
mạnh ” của địa phương, đơn vị. Tiếp tục tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước và
biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến các cấp, các ngành, các địa phương,
đơn vị; công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.
Chủ động tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; phát huy
hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tuyên truyền đẩu tranh, phản
bác những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động; tạo
môi trường tư tưởng, dư luận thật tốt về kết quả thành công của Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XV tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chủ động cung cấp thông
tin có định hướng về tinh hình Biển Đông; kiên quyết không để việc lợi dụng hoạt
động đông người để kích động, gây rối dẫn đến vi phạm pháp luật.
Tuyên truyền các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các sự kiện trong tháng 10
của đất nước và của tỉnh: 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10); 90 năm ngày
thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10); 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam (20/10); 90 năm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng và
Văn phòng Tỉnh ủy
Về Kinh tế:
Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện các mục tiêu
phát triển kinh tế 5 năm, 2015-2020, những thành tựu nổi bật tạo nên hình ảnh
mới sau 5 năm của địa phương, trong đó nổi bật như giao thông, công nghiệp, du
lịch, thương mại, dịch vụ.
Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hành
động, kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm
quốc phòng-an ninh tháng10/2020, trong đó phản ánh tình hình và kết quả triển
khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước 9 tháng qua, những nhiệm vụ cần
tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm 2020. Phản ánh những cố gắng, nỗ lực của
các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa
chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền những nhiệm
vụ, giải pháp của Chính phủ, của tỉnh trong việc tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy
sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để sớm
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.
Tiếp tục có các bài viết phân tích sâu về chủ trương, định hướng, giải pháp
phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh của tỉnh; các chương trình, dự án trọng điểm; các hoạt động phát
triển công nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ; hiệu quả của sản xuất nông lâm
nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền
về công tác di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang.
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Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về
xây dựng nông thôn mới, việc giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông
thôn mới tại các xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới; phát triển ngành nghề
truyền thống, các cách làm hay; những mô hình đem lại hiệu quả cao trong phát
triển kinh tế.
Tuyên truyền các hoạt động cung ứng sản phẩn nông sản như chương trình
OCOP; những mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm năng xuất, chất lượng,
sức cạnh tranh cao. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao hiệu quả
hoạt động của các hợp tác xã; mô hình kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã hoạt động
hiệu quả...
Tuyên truyền về công tác chăm sóc, bảo vệ rừng; chăm sóc lúa, cây mầu vụ
mùa; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một
đơn vị diện tích; công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm...
Về Văn hóa – Xã hội
Thông tin, tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao
chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tuyên truyền các kết quả quan trọng về văn hoá – xã hội trong 5 năm, 2015-2020
như chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao; giữ vững kết quả phổ cập giáo dục
các bậc học... Thông tin các hoạt động khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học
tập; các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tuyên
truyền việc thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tiếp tục
thông tin công tác phòng, chống dịch Covid-19 để người dân chủ động, tích cực
trong phòng chống dịch bệnh.
Tuyên truyền những giải pháp phát triển du lịch tại một số địa phương trong
tỉnh; việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống; công tác giảm
nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; công tác chăm lo đời sống cho đồng
bào dân tộc thiểu số.
Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong
tình hình mới theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; việc thực hiện
các biện pháp kiểm soát để phòng tránh dịch bệnh lây lan, bùng phát trong cộng
đồng.
2. Báo chí Trung ương thông tin về Tuyên Quang
Trong tháng 10/2020, 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/TTXVN, Nông nghiệp Việt Nam, ngày 15/10 đưa tin: Tuyên
Quang: Phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện. Chiều 15/10, Đại hội
đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công
tốt đẹp và bế mạc. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển,
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nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh sẽ huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đẩy mạnh
đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu
quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ
trọng dịch vụ công nghiệp. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang
đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Trong 3 khâu đột phá, tỉnh sẽ tập trung
đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm
chủ lực, sản phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với
xây dựng nông thôn mới; phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành
ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động
lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ theo hướng hiện đại. Đại hội đã bầu Ban
Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 48
đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh
ủy, gồm 13 đồng chí; bầu Bí thư Tỉnh ủy và hai Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Chẩu
Văn Lâm, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa 16 tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa
17
Báo Nông nghiệp Việt Nam, ngày 15/10 có bài viết đánh giá Tuyên Quang:
Đạt nhiều thành tựu lớn nhờ có chủ trương đúng!. Nhiệm kỳ 2015-2020, với nỗ
lực vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, Tuyên Quang đã đạt
nhiều thành tựu mang tính chất đột phá trong phát triển KT-XH. Nổi bật trong nhiệm
kỳ là hoạt động sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng khá. Hạ tầng các khu công
nghiệp, cụm công nghiệp từng bước được đầu tư xây dựng đáp ứng được nhu cầu sản
xuất và thu hút đầu tư các dự án. Giai đoạn 2015-2020, tỉnh Tuyên Quang đã cấp giấy
chứng nhận đầu tư cho 37 dự án, trong đó có 15 dự án đã hoàn thành và đi vào sản
xuất. Việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo cơ chế thuận lợi nhất để các nhà
đầu tư đến với Tuyên Quang cũng được tỉnh coi trọng. Thứ bậc xếp hạng chỉ số năng
lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tăng khá nhanh. Năm
2019, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCT) xếp thứ 32, tăng 16 bậc so với năm
2015; chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp thứ 16, tăng 33 bậc so với năm
2015; chỉ số hiệu quả hành chính công (PAPI) xếp thứ 36, chỉ số hài lòng của người
dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) xếp thứ 26 trong
63 tỉnh, thành phố của cả nước… Nhờ đó đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã thu hút được
khoảng 50 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Trong nhiệm kỳ
2015-2020, nông nghiệp, nông thôn ở Tuyên Quang có những đổi mới mạnh mẽ.
Nhiều sản phẩm nông nghiệp như cam sành Hàm Yên, chè San tuyết Hồng Thái, bưởi
Phúc Ninh… được thị trường trong nước biết đến và đón nhận; gỗ rừng trồng được
cấp chứng chỉ FSC đã vươn ra thị trường thế giới…
Báo Dân sinh, ngày 07/10 có bài: Tuyên Quang: Tỷ lệ hộ nghèo giảm
4%/năm. Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn
2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Tuyên Quang giảm 16,01% (từ 27,81 đầu năm
2016 xuống còn 11,8% cuối năm 2019). Theo số liệu thống kê, bình quân, tỷ lệ hộ
nghèo tỉnh Tuyên Quang mỗi năm giảm 4%, hoàn thành trước 1 năm so với mục tiêu
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và mục tiêu Nghị quyết số 46 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo Lâm Bình, Na Hang giảm
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bình quân 5,57%/ năm; tỷ lệ hộ nghèo ở các xã nghèo giảm bình quân 6,91% năm…
Đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn khoảng dưới 10%...
Tạp chí Mặt trận, ngày 13/10 phản ánh: Tuyên Quang: Xuất hiện nhiều vết
nứt trên công trình thủy điện Sông Lô 8B. Vừa qua, tại cửa số 10, 11 của công
trình thủy điện Sông Lô 8B – nơi xảy ra vụ tàu đắm bị “quật” gãy nằm chắn ngang
chân đập, đã xuất hiện nhiều vết nứt trên bề mặt đập khiến dư luận không khỏi hoang
mang. Dự án nhà máy Thủy điện Sông Lô 8B là công trình thủy điện cột nước thấp
được xây dựng tại địa phận các xã Tứ Quận, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn (tỉnh
Tuyên Quang), có tổng mức đầu tư hơn 1.003 tỷ đồng, công suất lắp máy 27MW, sản
lượng điện trung bình hàng năm đạt trên 109 triệu KWh. Công trình được xây dựng từ
tháng 10/2018 đến quý III/2020. Theo kế hoạch, đến ngày 20/10/2020, việc tích nước
để chạy thử sẽ được tiến hành. Việc xuất hiện các vết nứt trên mặt khu vực đập xả
nước cũng như việc va chạm của các phương tiện tàu thuyền vào thân đập có ảnh
hưởng đến công trình thủy điện Sông Lô 8B hay không rất cần các cơ quan chức năng
tỉnh Tuyên Quang kiểm tra và làm rõ. Nhất là khi công trình thủy điện Sông Lô 8B
chuẩn bị vào giai đoạn tích nước phục vụ cho công tác lắp đặt và phát điện thương
mại.
3. Đánh giá chung
- Trong tháng 10.2020, 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
1. Công tác xuất bản báo in và cấp giấy phép xuất bản:
- Xuất bản báo in: Tháng 10 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 10/2020, Sở Thông tin và Truyền thông 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 7/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số
119/2020/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo
chí, hoạt động xuất bản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 119). Nghị định này được
thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ và có hiệu
lực thi hành kể từ ngày 1/12/2020. Nghị định 119 quy định hành vi vi phạm hành
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chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên
bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động
xuất bản.
Đối tượng áp dụng là các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính
trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam; người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, người
có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; cá nhân, tổ chức có liên quan.
Hình thức xử phạt: Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong hoạt
động báo chí, xuất bản, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức
xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá
nhân, tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ
sung sau:
- Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn từ 01 đến 12 tháng, bao gồm:
giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in, báo nói, báo hình, báo điện tử, tạp chí điện
tử, giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm, phụ trương, giấy phép xuất bản chuyên
trang, giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, giấy chứng nhận
đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ bị áp dụng các hình thi
tinh giấy phép sản xuất kênh chương trình, giấy phép nhập khẩu báo in tạp dịch vụ
phát thanh, truyền hình trả tiền giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp,
giấy phép xuất bản bản tin, giấy phép xuất bản đặc san,…;
- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
- Đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 đến 12 tháng .
Ngoài các hình thức xử phạt quy định nêu trên, cá nhân, tổ chức vi phạm
hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả
như: Buộc cải chính, xin lỗi; Buộc thu hồi sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có
tính chất báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình, xuất bản phẩm vi phạm các
quy định của pháp luật; Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật, thông tin vi phạm quy
định pháp luật đã đăng, phát trên báo điện tử, tạp chí điện tử, trang thông tin điện
tử tổng hợp; buộc gỡ bỏ chương trình phát thanh, chương trình truyền hình, buộc
gờ bỏ nội dung theo yêu cầu, nội dung giá trị gia tăng, ứng dụng phát thanh truyền
hình trên mạng, buộc gỡ bỏ xuất bản phẩm điện tử vi phạm các quy định của pháp
luật; buộc gỡ bỏ nội dung giới thiệu , quảng bá , đường dẫn đến trang thông tin
điện tử có nội dung vi phạm pháp luật….
Nghị định cũng quy định mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt. Trong đó
mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo
chí, hoạt động xuất bản là 200.000.000 đồng đối với tổ chức và 100.000.000 đồng
đối với cá nhân.
Trong Chương II về hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí,
hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả có nêu cụ thể Vi phạm quy định
về giấy phép; Vi phạm quy định về hoạt động báo chí, sử dụng thẻ nhà báo; Hành
vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí; Vi phạm quy định về đăng, phát nội
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dung thông tin trên báo chí, bản tin, đặc san; Vi phạm quy định về cung cấp thông
tin cho báo chí và sử dụng thông tin của cơ quan báo chí; Vi phạm quy định về cải
chính trên báo chí; Vi phạm quy định về họp báo; Vi phạm quy định về thông tin
phải ghi, thể hiện trên báo chí, bản tin, đặc san; Vi phạm quy định về phát hành sản
phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí….
Chương III, Nghị định nêu rõ, các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt
động xuất bản bao gồm vi phạm quy định về giấy phép, điều kiện hoạt động xuất
bản; vi phạm quy định về quy trình, thủ tục trong hoạt động xuất bản; vi phạm quy
định về nội dung xuất bản ấn phẩm; vi phạm quy định về trình bày, minh họa xuất
bản phẩm và ghi thông tin phải ghi trên xuất bản phẩm; vi phạm quy định về nộp
xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Việt Nam;
vi phạm quy định về liên kết trong hoạt động xuất bản; vi phạm quy định về hoạt
động in xuất bản phẩm; vi phạm về tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm; vi phạm
quy định về xuất khẩu, nhập khẩu xuất bản phẩm; vi phạm quy định về điều kiện
hoạt động xuất bản điện tử và phát hành xuất bản phẩm điện tử; vi phạm quy định
về trách nhiệm và nghĩa vụ thông tin, báo cáo trong hoạt động xuất bản.
Các trường hợp vi phạm tùy vào mức độ sẽ bị phạt tiền với mức thấp nhất là
1 triệu đồng và cao nhất lên tới 200 triệu đồng.
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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