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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 01,02 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; duy trì tốt các chuyên mục
phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân.
Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt đợt tuyên truyền cao điểm
về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chú trọng tuyên truyền về những thành tựu
nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; kết quả 5 năm thực
hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển
KT-XH 2020-2025; phương hướng, nhiệm vụ những năm tiếp theo; Tiếp tục tuyên
truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên
Quang lần thứ XVII; Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, góp phần nhanh chóng
đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Thông tin, tuyên truyền việc quán triệt và
xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chủ đề của Đại hội, phương
hướng chung, mục tiêu tổng quát; chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá, nhiệm vụ
trọng tâm và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần
thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương
4 (khóa XII), việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, gương người tốt, việc tốt và
các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị năm 2021; Tuyên truyền Chỉ thị 48
của Ban Bí thư về tổ chức tết năm 2021; Chỉ thị 44 của Thủ tướng Chính phủ về
tăng cường các biện pháp đảm bảo đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tuyên truyền đậm nét
chuyến thăm, làm việc của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các
đồng chí lãnh đạo Trung ương, bộ, nghành tại Tuyên Quang; Lễ công bố quyết
định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II
trực thuộc tỉnh Tuyên Quang; Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc
Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Tiếp tục tuyên
truyền về thành tựu của đất nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH,
xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, an ninh- quốc phòng của tỉnh, các địa phương,
đơn vị năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; thành tựu đối ngoại, việc các cấp, ngành,
địa phương quan tâm, chăm lo tết cho người nghèo; lễ công bố các quyết định về
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công tác cán bộ một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh Tuyên Quang... Tuyên truyền
công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa bảo đảm phòng, chống
Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; các hoạt động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn
cho các doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh; các hoạt động
xúc tiến thương mại, tạo môi trường thông thoáng cho các hoạt động xuất nhập
khẩu, thương mại, du lịch, dịch vụ... trong bối cảnh cả nước và thế giới đang tích
cực tổ chức các hoạt động phòng, chống Covid-19 trong trạng thái “bình thường
mới”.
Báo Tuyên Quang, Báo Tân Trào đã ra số đặc biệt Xuân Tân Sửu với hình
thức đẹp, nội dung phong phú. Đài PTTH tỉnh đã sản xuất và phát sóng nhiều
chương trình đặc biệt, nội dung các tin, bài, phóng sự, ảnh phong phú trên báo
xuân và phát sóng trên Đài PTTH đã phản ảnh đầy đủ, toàn diện bức tranh kinh tế xã hội trong năm 2020 và những dự báo triển vọng trong năm 2021 của tỉnh ta.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan báo chí và các ngành có liên
quan đã tổ chức Hội Báo Xuân Tân Sửu năm 2021; phát động Giải báo chí toàn
quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI năm 2021 tại Quảng
trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang. Hội Báo Xuân của tỉnh năm
2021 trưng bày 369 ấn phẩm báo, tạp chí, tập san, đặc san số Tết, số Xuân Tân Sửu
2021 của 105 cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Các số báo cung cấp những thông tin quan trọng về đời sống chính trị, kinh tế, xã
hội… của đất nước và tỉnh trong năm qua, đồng thời dự báo những tiềm năng, thế
mạnh của từng địa phương trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Về Kinh tế:
Tập trung tuyên truyền các hoạt động sản xuất đầu năm 2021; việc triển khai
các chương trình kinh tế, xã hội trọng tâm của tỉnh. Các cơ quan báo chí đã tập
trung tuyên truyền khí thế thi đua lao động đầu năm tại các khu, cụm công nghiệp
phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020, triển khai các biện pháp thực hiện chỉ
tiêu kinh tế - xã hội năm 2021. Thông tin các hoạt động đổi mới, phát triển kinh tế
của nhiều địa phương trong tỉnh; kết quả phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, việc
triển khai thực hiện các dự án, đề án: Xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú
Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; xây dựng một số cầu lớn; tiếp tục bê
tông hoá đường giao thông nông thôn và xây dựng hệ thống cầu trên đường giao
thông nông thôn; kết quả xây dựng và phát triển thành phố Tuyên Quang đạt tiêu
chí đô thị loại II; việc gắn kết phát triển đô thị với phát triển nông thôn và nâng cao
chất lượng cuộc sống người dân; nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Tuyên
Quang theo định hướng đô thị loại I, đô thị thông minh trong giai đoạn tiếp theo.
Phản ánh việc chủ động khai thác những tiềm năng, lợi thế để phát triển
nông, lâm nghiệp hàng hóa, đặc biệt tuyên truyền việc đẩy mạnh phát triển kinh tế
nông thôn theo chuỗi giá trị, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc
sản, thế mạnh của từng địa phương, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng
cao để nâng cao thu nhập, mức sống của người dân nông thôn. Tiếp tục tuyên
truyền, phản ánh việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới, chương trình OCOP; thành tựu về phát triển bảo vệ rừng, phát triển kinh
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tế lâm nghiệp của tỉnh, công tác trồng rừng; tình hình sản xuất vụ đông xuân 2021,
các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Phản ánh về hoạt
động tết trồng cây của các cấp, các ngành, đơn vị trong toàn tỉnh.
Tiếp tục tuyên truyền về Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam"; các biện pháp đẩy mạnh quản lý, điều hành thị trường, giá cả;
bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ; chống hàng giả, hàng kém chất
lượng phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.
Tiếp tục tuyên truyền về phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, những
kết quả bước đầu thay đổi diện mạo nông thôn tại các địa phương, các biện pháp
nhằm giữ vững chuẩn nông thôn mới. Thông tin, tuyên truyền việc phát triển nông
nghiệp hàng hóa theo mục tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; xây
dựng thương hiệu, quảng bá sản phârn; các giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ
sản phẩm; việc thực hiện chương trình mỗi huyện một đến hai sản phẩm, mỗi xã
một sản phẩm chủ lực; việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, chăn
nuôi.
Về Văn hóa – Xã hội
Báo chí dành nhiều thời lượng tuyên truyền, phản ánh không khí đó tết vui
tươi, lành mạnh; sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể đối với
người nghèo, hỗ trợ, giúp đỡ để người nghèo có một cái tết vui vẻ, đầm ấm. Tiếp
tục tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống buôn bán hàng cấm, hàng
giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ nhập khẩu trái phép qua biên giới; tăng cường
công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân
Sửu 2021, kiểm soát hàng hóa vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo đảm cung
cấp các mặt hàng thiết yếu bình ổn giá cả thị trường. Đẩy mạnh tuyên truyền thông
điệp “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và“Tự hào hàng Việt Nam”.
Tích cực xây dựng các trang chuyên đề phản ánh nhiều vấn đề được dư luận quan
tâm như: Xây dựng nông thôn mới; cải cách hành chính; tinh gọn, sắp xếp bộ máy
ở cấp xã; tinh gọn biên chế; tình trạng nợ đọng bảo hiểm y tế.
Các cơ quan báo chí cũng bám sát sự chỉ đạo của của Bộ Chính trị, Ban Bí
thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 với
tinh thần chủ động, tích cực, đồng bộ để kiểm soát tốt tình hình, tuyệt đối không
được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, không để xảy ra dịch bệnh
trên địa bàn tỉnh. Xây dựng các tin, bài tuyên truyền trên báo chí nhằm củng cố
vững chắc niềm tin của người dân vào sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, hệ thống
y tế cộng đồng, y tế cơ sở; đấu tranh chống các thông tin sai lệch trên mạng xã hội.
Cập nhật thường xuyên, liên tục, chính xác, đầy đủ trên tất cả các loại hình báo chí
diễn biến tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống, ngăn chặn lây lan
dịch bệnh từ nguồn chính thức của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Conora gây ra, của Bộ Y tế và các cơ
quan có thẩm quyền.
Tập trung tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông,
hạn chế tai nạn giao thông trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, vui
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Xuân đón Tết lành mạnh, tiết kiệm, gắn với việc phê phán những hiện tượng tiêu
cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong dịp Tết, những hành vi thiếu văn hóa
nơi công cộng và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội. Tiếp tục
tuyên truyền việc chấp hành nghiêm Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, công tác
phòng, chống cháy nổ, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ trong dịp Tết.
2. Báo chí Trung ương thông tin về Tuyên Quang
Trong tháng 01-02/2021, 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:
Thông tấn xã Việt Nam, ngày 02/02 đưa tin: Công nhận thành phố Tuyên
Quang là đô thị loại II. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 161/QĐTTg về việc công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Tuyên
Quang. Trong những năm qua, thành phố Tuyên Quang đã nỗ lực phấn đấu và đạt
được những bước tiến mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Mức tăng trưởng kinh tế trung
bình 3 năm gần nhất đạt hơn 12%; dân số toàn đô thị tính đến cuối năm 2019 là hơn
232.000 người, bao gồm cả dân số thường trú và tạm trú quy đổi; tỷ lệ lao động phi
nông nghiệp toàn đô thị đạt trên 80%; tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố đạt hơn 97%; tỷ
lệ đường phố chính được chiếu sáng đạt 96%; đặc biệt tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt
được xử lý 100%. Thành phố Tuyên Quang được công nhận là đô thị loại II sẽ tạo
động lực để tỉnh Tuyên Quang thực hiện tốt các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang và thành phố đã đề ra.
Báo Nhân Dân, ngày 22/02 có bài viết: Bước đột phá phát triển giao thông ở
Tuyên Quang . Ngày 31-12-2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số
2275/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường
cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai từ hình thức
BOT sang hình thức đầu tư công. Tuyến đường cao tốc sẽ tạo động lực quan trọng,
bước đột phá về giao thông để các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang phát triển kinh tế-xã
hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và thúc đẩy phát triển du lịch; đáp ứng nhu cầu của
du khách trong nước và quốc tế về thăm Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân
Trào, Kim Bình… Trong những năm qua, được sự quan tâm và tạo điều kiện của
Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành trung ương và từ quyết tâm cao của Tỉnh ủy, UBND,
HĐND tỉnh, cùng sự chung tay góp sức của chính quyền địa phương, các cấp, ngành,
sự ủng hộ của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, hệ thống cơ sở hạ tầng giao
thông của tỉnh Tuyên Quang đã và đang được hoàn thiện tương đối đồng bộ, đan xen,
kết nối, liên hoàn với trung tâm các tỉnh, thành phố lân cận, với Thủ đô Hà Nội và các
trung tâm kinh tế trọng điểm như Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng
Ninh…, ngày càng thu hút các nhà đầu tư đến với tỉnh Tuyên Quang, đưa Tuyên
Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía bắc, góp phần thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trong khu vực.
Thời sự VTV1 ngày 20/02 thông tin: Tuyên Quang phấn đấu trở thành
trung tâm chế biến gỗ rừng trồng. Với cách làm bài bản, chính sách và cơ chế phù
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hợp sau 5 năm tỉnh Tuyên Quang đã phát triển vượt bậc diện tích rừng được che phủ
mỗi năm được tăng lên đưa Tuyên Quang trở thành một trong ba địa phương dẫn đầu
cả nước về độ che phủ của rừng trên 65%. Nhiều giải pháp đã được địa phương đặt ra
để phấn đấu trở thành trung tâm chế biến gỗ rừng trồng là điển hình trong phát triển
kinh tế cả nước. Giao đất giao rừng cho người dân, thực hiện cơ chế liên doanh liên
kết trồng rừng giữa doanh nghiệp với người dân hơn trăm nghìn lượt lao động có thu
nhập từ kinh tế lâm nghiệp trên tám nghìn hộ nghèo được tham gia các dự án lâm
nghiệp hàng tram ngàn hộ thoát nghèo nhờ rừng. Một trong những nét đột phá của địa
phương là xây dựng chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn FSC sau 05 năm triển khai gần ba
mươi sáu nghìn ha rừng được cấp chứng chỉ FSC đứng thứ 2 cả nước. sản phẩm gỗ
rừng trồng được bao tiêu nhờ liên doanh liên kết giữa người trồng rừng và doanh
nghiệp đang là chuỗi liên kết bền vững nhất mang lại hiệu quả cao. Sự kết hợp giữ
bảo vệ rừng gắn liền với phát triển kinh tế xã hội đang tạo ra lợi thế lớn hình thành
cách thức sản xuất lâm nghiệp thân thiện với môi trường.
Báo điện tử Bộ xây dựng, ngày 14/02 có bài viết: Ngành Nông nghiệp Tuyên
Quang: Nỗ lực vượt khó. 2020 là năm có nhiều khó khăn với ngành Nông nghiệp và
nông nghiệp Tuyên Quang cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên với sự quan tâm chỉ đạo
của tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của ngành, cùng với sự nỗ lực vượt khó của bà con
nông dân, nên năm 2020 có 15/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất nông,
lâm nghiệp, thủy sản ước đạt trên 9.200 tỷ đồng, tăng 4,18 % so với năm 2019. Theo
đó, ngành Nông nghiệp Tuyên Quang đã đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo
hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và chuyển đổi theo hướng sản
xuất tập trung, đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá “Phát triển nông, lâm nghiệp hàng
hóa hiệu quả, bền vững”. Sản xuất nông nghiệp đã chuyển dần sang sản xuất hàng hóa
với hướng đi là lựa chọn một số cây, con có ưu thế, phù hợp với khí hậu của tỉnh để
phát triển thành những vùng chuyên canh lớn, gắn với công nghiệp chế biến và dịch
vụ thương mại. Trong trồng trọt, công tác chỉ đạo sản xuất được triển khai đồng bộ,
chặt chẽ theo mùa vụ
3. Đánh giá chung
- Trong tháng 01-02/2021, 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.
- Báo Tuyên Quang đã đổi mới giao diện Báo điện tử theo hướng cơ quan
truyền thông đa phương tiện; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã đổi mới hình thức
của các chương trình, chuyên mục, chuyên đề được bạn đọc, bạn xem truyền hình
đánh giá cao.
- 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.
- Ban biên tập các cơ quan báo chí, các bản tin, cổng /trang thông tin điện tử
cần lưu ý thực hiện tốt quy trình biên tập, duyệt xuất bản để hạn chế các sai sót khi
đăng, phát thông tin.
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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 01-02/2021, Báo Tuyên Quang, các 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: Sở Thông tin và Truyền thông đã thẩm định cấp lại 01
Giấy phép xuất bản Bản tin cho Hội Cựu chiến binh tỉnh và 04 Giấy phép xuất bản
tài liệu không kinh doanh.
2. Một số vấn đề cần lưu ý
2.1. Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã bàn giao thẻ nhà báo
kỳ hạn 2021-2025 cho 44 cán bộ, phóng viên, biên tập viên đang công tác tại Báo
Tuyên Quang và Đài PTTH tỉnh; 27 cán bộ, phóng viên chưa đủ điều kiện duyệt,
đổi, cấp thẻ nhà báo.
2.2. Ngày 18/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản
số 5026/BTTTT-CBC về việc tăng cường trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo
chí, người đứng đầu cơ quan báo chí. Bộ Thông tin và Truyền thông nhận định:
trong thời gian vừa qua một số cơ quan chủ quản báo chí, người đứng đầu cơ quan
báo chí còn thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác chỉ đạo, quản lý để cơ quan
báo chí hoạt động kém hiệu quả, đăng tải nội dung không đúng tôn chỉ, mục đích
ghi trong giấy phép. Một số phóng viên lợi dụng uy tín nghề báo để sách nhiễu,
trục lợi đã gây tổn hại nặng nề đến uy tín, hình ảnh của đội ngũ những người làm
báo chân chính và suy giảm niềm tin của người dân với báo chí.
Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa
bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên
quan xây dựng văn bản đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện nội dung Văn bản
chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh.
III. Kiến nghị, đề xuất
Định hướng tuyên truyền tháng tiếp theo thực hiện theo kết luận tại hội nghị
giao ban báo chí tháng 2/2021./.
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;
- TT Văn hóa, TT và Thể thao huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu TTBCXB, VT.

6

GIÁM ĐỐC

Sở Thông tin và Truyền thông
26-02-2021 17:07:29 +07:00

Vũ Tuấn

7

