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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 03 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.
Tập trung thông tin việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là đối với những nhiệm
vụ trọng tâm, lĩnh vực đột phá, Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày
18/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 55/NQHĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án bê tông hóa
đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn,
giai đoạn 2021 - 2025; công tác giao thông, đô thị, công tác phát triển rừng.... Tập
trung thông tin kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVIII; thông tin về kết quả nổi bật
đạt được nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh tạo niềm tin, hy vọng
vào một nhiệm kỳ mới. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn
với 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 12 giải pháp chủ yếu của Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tuyên truyền công tác chuẩn bị, các bước tiến hành tiến tới Cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;
nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử; tuyên truyền sâu rộng
các quy định của pháp luật về bầu cử; quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan
điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về Cuộc bầu cử được nêu trong các
văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Thủ
tướng Chính phủ, của cấp ủy và chính quyền các cấp.
Tuyên truyền về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, các
nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Tập trung phản ánh các
hoạt động thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, địa
phương ngay từ đầu năm mới, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm thực hiện các mục
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 - năm đầu tiên thực hiện Nghị
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quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ
XVII. Phát hiện, biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, những điển hình
tiêu biểu, tiên tiến, lan tỏa sự tích cực trong xã hội; đấu tranh, phản bác các quan
điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; công tác phòng
chống dịch bệnh COVID-19, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là để dịch bệnh lây lan
trong cộng đồng, nhưng không quá hoang mang, lo lắng.
Về Kinh tế:
Báo chí tiếp tục các bài viết, chương trình, phóng sự tuyên truyền phản ánh
công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong phát triển kinh tế-xã hội,
đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Quan tâm
thông tin, tuyên truyền những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản
xuất, kinh doanh; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết các khó
khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện; công tác kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu
tư, nhà thầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và
giải ngân các nguồn vốn đầu tư công. 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 nghiệ 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.
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, 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”.
Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển
sản xuất nông nghiệp về xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung
gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh
vực nông nghiệp; các chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác,
liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh
Tuyên Quang, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tuyên truyền việc
phát triển kinh tế nông lâm nghiệp mà một trong những thế mạnh là phát triển
trồng rừng, đặc biệt là rừng có “visa”, trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC để mang lại
thu nhập, hiệu quả kinh tế cao cho nguời dân; hiệu quả từ chuỗi liên kết giữa trồng
và chế bỉến gỗ, góp phần mang lại cuộc sống ấm no cho nguời dân. Tuyên truyền,
hướng dẫn, vận động người dân chủ động thực hiện các biện pháp chuẩn bị, phòng
ngừa, chống rét, phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, chủ động phương
án ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai,... công tác xây dựng nông thôn
mới 2021.
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Về Văn hóa – Xã hội
Tuyên truyền các hoạt động nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh; sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các
ngành và toàn xã hội đối với thanh thiếu nhi; bồi dưỡng, giáo dục, tạo môi trường
cho thanh thiếu nhi rèn luyện, cống hiến, trưởng thành; các hoạt động tình nguyện
của tuổi trẻ toàn tỉnh trong Tháng Thanh niên 2021.
Tuyên truyền việc quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp học gắn với bố trí,
sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; duy trì và giữ vững thành quả
phổ cập giáo dục các cấp học tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm chất lượng hoạt
động giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ
thông mới; các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo toàn diện; những
kết quả trong thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên
Quang.
Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19, tập trung tuyên truyền về hành vi vi phạm và chế tài xử lý đối với
vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục tuyên
truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, quán triệt thực hiện các văn
bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo các cấp về phòng,
chống dịch thời điểm sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Nêu cao sự gương mẫu
của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tinh thần trách nhiệm của đoàn viên,
hội viên; tạo sự lan tỏa sâu rộng tới quần chúng trong việc thực hiện các quy định
của pháp luật, hướng dẫn của ngành y tế về phòng, chống dịch bệnh. Không tiếp
cận, đưa tin, phát tán các thông tin không đầy đủ, thiếu chính xác về phòng, chống
dịch Covid-19 gây hoang mang dư luận xã hội.
Tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương,
trong đó làm nổi bật kết quả công tác tuyển quân, không khí ngày hội giao quân
năm 2021; công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH phục vụ phát triển KTXH, đặc biệt là phục vụ nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt là cuộc bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Báo chí Trung ương thông tin về Tuyên Quang
Trong tháng 03/2021, 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 13/03 đưa tin: Điều chỉnh, bổ sung quy
hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang. Thủ tướng
Chính phủ đã ban hành Quyết định số: 348/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh,
bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên
địa bàn tỉnh Tuyên Quang tại Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg ngày 12.1.2007 và
Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10.10.2011 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó,
Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện các nội dung của Quyết định số
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1766/QĐ-TTg đến ngày 31.12.2025. Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm 266
công trình trong danh mục được phê duyệt tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg đồng
thời đồng ý bổ sung mới 56 công trình, dự án. Thủ tướng Chính phủ quyết định
điều chỉnh cơ cấu vốn trong tổng mức đầu tư của Quyết định số 1766/QĐ-TTg.
Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh tăng 39,62 tỷ đồng phần vốn bố trí cho
tỉnh Tuyên Quang tại Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg (từ 1.756,428 tỷ đồng lên
1.796,048 tỷ đồng).
Báo Đại biểu nhân dân, ngày 16/03 thông tin: Tuyên Quang: Đề ra các
giải pháp quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành. Phát biểu tại cuộc họp thẩm
tra của các Ban HĐND tỉnh về báo cáo tổng kết hoạt động của UBND tỉnh nhiệm
kỳ 2016 - 2021, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm
Thị Minh Xuân ghi nhận những nỗ lực trong quản lý, điều hành của UBND tỉnh
nhiệm kỳ qua; đồng thời, yêu cầu báo cáo của UBND tỉnh phải thể hiện rõ quá
trình hoạt động, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Tổ
chức chính quyền địa phương, theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; số liệu
phải chính xác và có căn cứ pháp lý; đánh giá thẳng thắn, sát thực tế và đề ra các
giải pháp quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành. Báo cáo thẩm tra của các Ban
HĐND tỉnh phải đánh giá được những ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ
chức thực hiện của UBND tỉnh, có số liệu chứng minh cụ thể.
Báo điện tử Chính phủ, ngày 05/03 có bài viết: Tuyên Quang phấn đấu
là điển hình về phát triển kinh tế lâm nghiệp. Năm 2020, tăng trưởng kinh tế
của tỉnh Tuyên Quang đạt 5,24%, gấp 1,8 lần so với mức bình quân chung của cả
nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tiến bộ; thu ngân sách nhà nước hơn 2.300 tỷ
đồng, vượt 107% kế hoạch; xuất khẩu tăng 23,9%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%,
đứng thứ 3 cả nước, là một trong 3 tỉnh có diện tích rừng trồng và sản lượng gỗ
khai thác hàng năm lớn nhất vùng Trung du và miền núi phía Bắc; đời sống nhân
dân được cải thiện, niềm tin của nhân dân tăng lên; các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn
hóa – xã hội, nhất là an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được chú trọng; quốc
phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tuy nhiên, tỉnh Tuyên Quang
vẫn còn một số bất cập, tồn tại cần khắc phục như: Tuyên Quang vẫn còn là tỉnh
nghèo, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi
thế; môi trường đầu tư kinh doanh được quan tâm cải thiện nhưng vẫn ở mức trung
bình khá. Tỉnh phấn đấu phát triển kinh tế bền vững, trong đó đặc biệt chú trọng
công tác quy hoạch và bảo vệ môi trường; khẩn trương lập và trình Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
gắn với quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc và liên kết với các tỉnh,
thành phố lân cận. Định vị sắc nét hơn nữa lợi thế, tiềm năng đặc trưng của Tỉnh để
định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng, tổ chức mô hình sản xuất
kinh tế phù hợp, nhất là phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với phương án quản lý
rừng bền vững cả về chất lượng và số lượng, trở thành ngành mũi nhọn thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội toàn Tỉnh. Phấn đấu Tuyên Quang là điển hình về phát
triển kinh tế lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và du lịch sinh thái của
cả nước, cứ điểm quan trọng của ngành gỗ và lâm sản với tầm nhìn trở thành trung
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tâm chế biến gỗ, đồ gỗ nội thất, sản phẩm xuất khẩu, sản xuất giấy của Việt Nam
và khu vực…
Báo Công lý và xã hội, ngày 17/03 phản ánh: Tuyên Quang: Bất thường
trong quá trình đấu thầu dự án tại Ban Dân tộc. Mặc dù hàng loạt nhân sự chủ
chốt của hai gói thầu trùng nhau nhưng Công ty TNHH Đào tạo Tư vấn Thăng Long
vẫn liên tiếp trúng hai gói thầu do Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang là chủ đầu tư. Theo
đó, ngày 22/10/2020, ông Nguyễn Thế Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên
Quang ký ban hành Quyết định số 1475/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà
thầu, dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135
năm 2020 với 4 gói thầu có tổng trị giá là hơn 3,6 tỷ đồng. Trong đó, có hai gói thầu
gồm: Gói thầu số 01, Tập huấn nâng cao lực cho cộng đồng thuộc chương trình 135,
trị giá hơn 1,6 tỷ đồng và Gói thầu số 02, Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ
sở thuộc chương trình 135 có trị giá gần 02 tỷ đồng. Tại hai gói thầu kể trên, đơn vị
trúng thầu sẽ phải tổ chức các lớp học cho các học viên theo chương trình được phê
duyệt tại hồ sơ mời thầu. Ngày 25/11/2020, ông Ma Quang Hiếu – Trưởng Ban Dân
tộc tỉnh Tuyên Quang vẫn ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu
số 1 cho Công ty TNHH Đào tạo Tư vấn Thăng Long trúng thầu. Cũng trong cùng
ngày 25/11/2020, bên mời thầu mới đăng tải thông báo mời thầu gói thầu số 2. Thế
nhưng, Công ty TNHH Đào tạo Tư vấn Thăng Long vẫn tiếp tục kê khai một loạt các
nhân sự đã sử dụng ở gói thầu số 1 như đã nêu ở trên. Trước sự việc trên, tổ chuyên
gia đã đề nghị chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ thời gian huy động nhân sự, nếu
thời gian huy động trùng nhau thì nhà thầu sẽ chỉ được trúng gói thầu số 1. Nhưng sau
đó, Công ty TNHH Đào tạo Tư vấn Thăng Long tiếp tục trúng thầu gói thầu số 2. Sau
nhiều buổi làm việc với lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang về việc cung cấp
thông tin, tài liệu để làm rõ vấn đề trên thì đại điện đơn vị này vẫn chưa thể cung cấp
thông tin cho phóng viên. Cùng với đó, việc sử dụng hơn 3,6 tỷ đồng vào việc đào
tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình
135 năm 2020 có được sử dụng hiệu quả, tiết kiệm hay không vẫn đang là một ẩn số?
Bởi lẽ, lãnh đạo ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang sau nhiều buổi làm việc vẫn không
cung cấp được thông tin, tài liệu chứng minh số lượng học viên theo học và hiệu quả
của những lớp tập huấn trên với lý do “nhà thầu giữ hết”.
3. Đánh giá chung
- Trong tháng 03/2021, 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.
- 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 03/2021, 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
giấy phép Trang TTĐT tổng hợp Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; cấp lại 02 Giấy
phép xuất bản Bản tin cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, Hội Nông dân và 02
Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh.
2. Một số vấn đề cần lưu ý
Thực hiện văn bản số 3778/UBND-KGVX ngày 28/11/2020 của UBND tỉnh
Tuyên Quang V/v chủ trương tổ chức Liên hoan phát thanh cơ sở tỉnh Tuyên
Quang lần thứ I-năm 2021, trong tháng 03 Sở Thông tin và Truyền thông đã triển
khai các công tác tổ chức Liên hoan Phát thanh cơ sở tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2021; cụ thể: ban hành Kế hoạch Tổ chức Liên hoan phát thanh cơ sở tỉnh
Tuyên Quang lần thứ I-năm 2021; Quyết định Thành lập Ban Tổ chức Liên hoan
Phát thanh cơ sở tỉnh Tuyên Quang lần thứ I - năm 2021; Quyết định Thành lập
Ban Giám khảo và Tổ thư ký Liên hoan Phát thanh cơ sở tỉnh Tuyên Quang lần thứ
I-năm 2021; Quyết định về việc Ban hành Thể lệ Liên hoan Phát thanh cơ sở về
chủ đề “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang” lần
thứ I - năm 2021.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan báo chí, các cơ
quan Bản tin, Trang Thông tin điện tử các sở, ban, ngành tuyên truyền cho sự kiện
được diễn ra thành công tốt đẹp.
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;
- TT Văn hóa, TT và Thể thao huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu TTBCXB, VT.
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