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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 6 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.
Tuyên truyền đậm nét Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ
Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh; hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, nghiên cứu chuyên đề “Học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự
cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị
về “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng, gắn với chương trình hành động của cấp ủy Đảng”, việc tổ
chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng
bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng tại các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú
trọng tuyên truyền các chương trình hành động của Tỉnh ủy, các nghị quyết của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần
thứ XVII.
Tích cực thông tin, tuyên truyền về kết quả thành công tốt đẹp cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026.
Chú trọng tuyên truyền các nội dung: danh sách những người trúng cử đại biểu

HĐND các cấp của tỉnh; không khí thi đua lập thành tích chào mừng thành
công cuộc bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị, cá nhân có thành tích
xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào
dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo; niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và các tầng

lớp Nhân dân trong tỉnh vào kết quả cuộc bầu cử…
Tập trung tuyên truyền đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình hình dịch bệnh
COVID-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh để nhân dân biết, yên tâm, ổn định
tư tưởng, tâm trạng và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; chủ
động phòng ngừa, ngăn chặn từ xa, từ sớm đối với các nguy cơ dịch bệnh xâm
nhập, lây lan ra cộng đồng. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; đồng
thời, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn,
thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì,
đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Tuyên
1

truyền đậm nét về thần đoàn kết của các tổ chức, cá nhân trong tỉnh tích cực hưởng
ứng tham gia quyên góp, ủng hộ vật chất và tinh thần tập trung để mua vaccine,
trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc phòng ngừa, điều trị dịch bệnh Covid -19… Qua
đó, tạo thêm nguồn lực cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng chống dịch, tăng
cường các biện pháp vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo an
sinh xã hội.
Các cơ quan báo chí cũng tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi
tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021); khẳng định đây là dịp để cán bộ,
đảng viên và nhân dân hiểu sâu sắc hơn về những cống hiến to lớn của Người đối
với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và thế giới; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc
tìm ra con đường cứu nước của Người; về vai trò lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ
trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước; đấu tranh,
bác bỏ quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định vai trò, giá trị lịch sử của tư tưởng
Hồ Chí Minh.
Báo chí địa phương đã tuyên truyền nổi bật, đậm nét các hoạt động nhân kỷ
niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021): Các đồng
chí lãnh đạo tỉnh thăm và chúc mừng Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí TW và địa
phương. Các cơ quan báo chí tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Toạ đàm,
trao đổi nghiệp vụ nghề báo; các hoạt động gặp mặt, kỷ niệm tại các cấp hội nhà
báo, các cơ quan báo chí nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam... Khẳng định các
cơ quan báo chí trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, phấn
đấu vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ của người làm báo mang lại thông tin cho
độc giả một cách nhanh, chính xác nhất. Các thông tin luôn được làm mới phương
thức truyền tải, nội dung được đổi mới đa dạng và phong phú luôn tạo sự lôi cuốn
đối với độc giả tăng hiệu quả thông tin..
Về Kinh tế:
Các cơ quan báo chí thông tin kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 5, các
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an
ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021. Tiếp tục thông tin,
phản ánh các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, nhóm giải pháp chủ yếu trong
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; các
đề án, chương trình trọng tâm nêu trong Chương trình hành động số 01-CTr/TƯ
ngày 18/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của
cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội;
quan tâm phản ảnh việc triển khai thực hiện các công trình, dự án, đề án trọng
điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu
quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công năm
2021 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.
Tăng cường tuyên truyền, phản ánh các chính sách hỗ trợ hoạt động phát triển
sản xuất, kinh doanh của các địa phương, cơ quan, đơn vị; việc chuyển đổi cơ cấu,
đổi mới tổ chức sản xuất các hoạt động cung ứng sản phẩm nông sản của tỉnh;
những mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm năng xuất, chất lượng, sức
cạnh tranh cao; việc ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, kinh doanh, phát
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triển nông, lâm nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Thông tin việc
thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, công
tác giảm nghèo, phát triển sản xuất; những mô hình phát triển mang lại hiệu quả
kinh tế cao; công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; kết quả thu hoạch vụ xuân;
phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, quan tâm tu tuyên truyền công tác
phòng , chống dịch tả lợn Châu Phi, bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò; công tác chủ
động phòng chống thiên tai (lũ ống, lũ quét, sạt lở đất...), tìm kiếm cứu nạn ở các
địa phương trên địa bàn tỉnh..
Về Văn hóa – Xã hội
Tuyên tuyền, phổ biến công tác chỉ đạo của ngành giáo dục - đào tạo và hoạt
động giáo dục của các cơ sở giáo dục trước tác động của dịch Covid-19. Thông tin,
tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là
học sinh lớp 12 về một số điểm mới, đáng chú ý trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT và
công tác tuyển sinh ĐH năm 2021. Đồng thời, nhấn mạnh về cơ bản, việc tổ chức
xét tuyển ĐH, CĐ năm 2021 được giữ ổn định, trong đó đa số các trường sẽ sử
dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để làm căn cứ tuyển sinh để phụ
huynh và học sinh ổn định tâm lý, tập trung ôn tập để có được kết quả cao trong
Kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Tuyên truyền kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08- NQ/TW, ngày
01/12/2011 của Bộ Chính trị (khoa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo
bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”; kết quả thực hiện
Nghị quyết số 02-NQ/TƯ ngày 13/5/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá
XV) về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai
đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020.
Tiếp tục tuyên truyền phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây
dựng nông thôn mới; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; bảo tồn
và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; hoạt động thể dục, thể thao
nâng cao sức khỏe người dân mà vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid- 19. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng
bệnh để tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng; phòng chống đuối
nước và các hoạt đông vui chơi, giải trí cho học sinh trong dịp nghỉ hè. Tuyên
truyền về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; hoạt đông của các cơ quan chức năng
trong việc kiểm tra hàng giả, hàng kém chất lượng; những biện pháp, giải pháp giải
quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Quan tâm tuyên truyền các phương án của
ngành y tế trong việc tổ chức cách ly khám bệnh, chăm sóc người nghi nhiễm
Covid - 19 trên địa bàn tỉnh...
Tiếp tục tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
(Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021 do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp
với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo
Việt Nam tổ chức; Giải báo chí toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ VII…
2. Báo chí Trung ương thông tin về Tuyên Quang
Trong tháng 6/2021, 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
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Nam, Nông thôn Ngày nay.. và một số báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng
hợp khác. Một số thông tin đáng chú ý:
Báo Phụ nữ Việt Nam, ngày 1/6 thông tin: Tuyên Quang: 41,81% người
trúng cử HĐND tỉnh là nữ. Sáng ngày 1/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Tuyên Quang
công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ
2021-2026. Trong số 55 người trúng cử, có 23 đại biểu là nữ, chiếm 41,81%. Đánh
giá kết quả sơ bộ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm
kỳ 2021-2026 trên địa bàn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Tuyên Quang cho rằng, cuộc bầu
cử diễn ra thành công trên mọi phương diện, đảm bảo đúng pháp luật và an toàn.
Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,81%.
Báo Tiền Phong, ngày 05/6 phản ánh Đầu tư thiết bị y tế tiền tỷ để… đắp
chiếu. Máy chụp X-quang tăng sáng truyền hình (model REX-525RF) được đầu tư
lắp đặt tại Trung tâm Y tế Sơn Dương là thiết bị nằm trong hạng mục cung cấp
trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm (thuộc gói thầu Mua sắm trang
thiết bị y tế cho các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện năm 2016). Chủ đầu tư là
Ban QLDA Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng tỉnh Tuyên
Quang. Máy được Cty TNHH trang thiết bị Ánh Ngọc cung cấp, lắp đặt tại Bệnh
viện Đa khoa Sơn Dương từ tháng 2/2017. Sau đó, Trung tâm Y tế Sơn Dương đã
đầu tư máy chụp X-quang khác để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh
nhân. Tuy nhiên, kể từ tháng 11/2020, phim chụp X-quang tại bệnh viện hết. Tất cả
bệnh nhân đến khám chữa bệnh đều được hướng dẫn đóng tiền mua phim ngoài
(tại nhà thuốc bệnh viện). Nhiều bệnh nhân nghèo (dù có bảo hiểm y tế) từ các
vùng khó khăn lặn lội tới đây khám để hưởng dịch vụ chất lượng cao nhưng lại
phải bỏ thêm chi phí mua phim. Đây là điều khiến người dân bức xúc, có ý kiến
phản ánh. Trao đổi với Tiền Phong, ông Đỗ Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Y tế
Sơn Dương thừa nhận, Trung tâm Y tế huyện là đơn vị thụ hưởng, máy chụp Xquang tăng sáng truyền hình được đưa vào hoạt động từ năm 2019. Máy thỉnh
thoảng được sử dụng để chiếu chụp thông thường, còn vận hành kỹ thuật cao phải
có con người và thiết bị kèm theo (máy rửa phim). Khi được đầu tư, trung tâm
chưa dự trù được thiết bị kèm theo và người vận hành. Về vấn đề thiếu phim xét
nghiệm, Giám đốc Trung tâm Y tế Sơn Dương Đỗ Văn Minh xác nhận việc này
xảy ra từ năm 2020. Nguyên nhân xuất phát từ việc kết quả đấu thầu của Sở Y tế.
Ông Minh cho rằng đây là tình trạng chung của toàn tỉnh. Còn việc mua phim là
dành cho bệnh nhân khám theo yêu cầu, bệnh nhân nào muốn lấy phim phải ra nhà
thuốc bệnh viện mua, giá bán theo khung quy định của Nhà nước. Phó Giám đốc
Sở Y tế Tuyên Quang Nguyễn Thế Yên cho biết, theo quy trình, cuối năm 2020
các bệnh viện sẽ dự trù danh mục các trang thiết bị cho năm sau để Sở tổ chức đấu
thầu tập trung. Tuy nhiên, năm nay, do dịch COVID-19 tác động đến giá cả nên
hơn 40 mặt hàng bị trượt thầu (trong đó có phim tại Trung tâm Y tế Sơn Dương).
Báo Diễn đàn doanh nghiệp, ngày 31/5 đưa thông tin Những “khoảng tối”
trong đấu thầu (Bài 1): “Một mình, một ngựa”… về đích tại Tuyên Quang.
Mới đây dư luận không khỏi “giật mình” bởi thông tin một số gói thầu do Sở Giao
thông vận tải tỉnh Tuyên Quang tổ chức chỉ có một nhà thầu “quen mặt” tham dự
và trúng thầu cứ lặp đi lặp lại, khiến dư luận không khỏi hoài nghi về tính minh
bạch tại các cuộc đấu thầu này. Đáng chú ý, một số nhà thầu từng tham gia cũng
khẳng định rằng, những hoài nghi của dư luận là hoàn toàn có cơ sở, bởi nhà thầu
“thân hữu” này thường trúng thầu rất sát giá với mức tiết kiệm siêu thấp. Theo đó,
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ngày 18/3/2021, ông Nguyễn Việt Lâm- Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang ký
ban hành quyết định lựa chọn Công ty cổ phần đường bộ 232 trúng thầu thực hiện
gói thầu số 02: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu các tuyến QL.2C
(Km184+720 ÷ Km250+990), QL.279, QL.280, QL.3B (giai đoạn 2021-2024),
tỉnh Tuyên Quang. Là gói thầu có giá trị lớn, mặc dù được tổ chức đấu thầu qua
mạng, rộng rãi trong cả nước, nhưng không hiểu sao chỉ có duy nhất Công ty cổ
phần Đường bộ 232 nộp hồ sơ dự thầu. Do vậy Công ty cổ phần Đường bộ 232
nghiễm nhiên “ôm” gói thầu trên với giá trúng thầu là 39 tỷ 686 triệu đồng tỷ lệ
giảm giá, tiết kiệm ngân sách nhà nước qua đấu thầu chỉ vẻn vẹn có 16 triệu đồng,
một mức tiết kiệm siêu thấp. Có rất nhiều gói thầu của Sở Giao thông vận tải mà
Công ty cổ phần Đường bộ 232 trúng thầu nhưng mức tiết kiệm ngân sách nhà
nước rất thấp chỉ từ 3-17 triệu đồng như các gói thầu: Gói thầu số 01: Quản lý, bảo
dưỡng thường xuyên đường và cầu tuyến QL.2C (đoạn Km49+750 ÷
Km223+200), QL.37, QL.3B, QL.2 đoạn tránh TP Tuyên Quang, QL.2D, tỉnh
Tuyên Quang do Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư có giá 46 tỷ 335
triệu đồng. Gói thầu số 02: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu tuyến
QL.2C (đoạn Km223+200 - Km250+990), QL.279, QL.280 tỉnh Tuyên Quang (Sở
GTVT tỉnh Tuyên Quang mời thầu) vẫn là Liên danh Công ty cổ phần Đường bộ
232 và Hạt quản lý giao thông huyện Na Hang trúng thầu với giá 21 tỷ 935 triệu
đồng. Tại gói thầu số 01: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu các
tuyến QL.37, QL.2C (Km49+750 ÷ Km184+720), QL.2D, QL.2 (đoạn tránh thành
phố Tuyên Quang), do Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang mời thầu có giá 37 tỷ 563
triệu đồng. Dư luận băn khoăn cho rằng, tại sao một “kịch bản” thầu có thể liên tục
được lặp đi lặp lại? Nên chăng, cơ quan chức năng cần làm rõ những “khoảng tối”
trong hoạt động đấu thầu tại địa phương này.
Báo Lao Động, ngày 14/06 có bài viết Tuyên Quang: Trăm ha rừng chờ
chết khô vì một sân golf... trên giấy. Dù dự án sân golf cho đến nay còn chưa
được phê duyệt chủ trương đầu tư, nhưng từ năm 2018, chính quyền Tuyên Quang
đã yêu cầu người dân giữ nguyên hiện trạng rừng. Quyết định này kéo theo hệ lụy
là 152 héc ta keo đã quá tuổi đang dần già héo, chết khô. Theo đó, 27 hộ dân tại
các xã Nhữ Khê, Nhữ Hán (huyện Yên Sơn) nhận giao khoán chăm sóc, bảo vệ
152,7 ha rừng phòng hộ từ năm 1996 đến năm 2016. Ngày 4.10.2018, UBND tỉnh
Tuyên Quang có Quyết định 270, xây dựng phương án giao số rừng kể trên cho các
hộ dân để sản xuất. Chỉ sau đó 2 tháng, ngày 7.12.2018, Sở Tài nguyên & Môi
trường (TNMT) tỉnh lại ra văn bản số 3785/UBND-TNMT về việc nghiên cứu,
khảo sát, quy hoạch, lập dự án sân golf và làng du lịch sinh thái (MIMOSA). Từ
đó, Sở TNMT yêu cầu huyện Yên Sơn giữ nguyên hiện trạng khu vực dự kiến thực
hiện dự án; tạm dừng phương án giao rừng trồng gắn với giao đất lâm nghiệp, cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Theo các hộ dân, đã gần 3 năm
trôi qua, vẫn chưa có quyết định hoặc một câu trả lời chính thức từ các cấp có thẩm
quyền. Trong khi rừng vẫn cứ chết khô theo từng ngày, còn quyền lợi của 27 hộ
dân cùng bao tâm huyết dường như đã tan thành mây khói... Trao đổi với PV Báo
Lao Động, bà Mai Thị Hoàn - Phó GĐ Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang cho biết,
sau khi bài viết của Lao Động được đăng tải, bà cùng đoàn công tác đã trực tiếp
xuống địa phương để ghi nhận, kiểm tra thực tế tình hình. Theo bà Hoàn, trên thực
tế Sở đã kiểm tra nhiều lần về hiện trạng cây chết khô cũng như những khúc mắc
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của người dân trong việc giao đất giao rừng tại đây. Vị Phó giám đốc Sở cũng cho
biết, sau cuộc kiểm tra thực tế này, Sở NN&PTNT sẽ đề xuất với UBND tỉnh họp
với các Sở ngành liên quan để tìm hướng giải quyết dứt điểm những vấn đề trên.
3. Đánh giá chung
- Trong tháng 6/2021, 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
1. Công tác xuất bản báo in và cấp giấy phép xuất bản:
- Xuất bản báo in: Tháng 6/2021, 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 xuất bản Bản tin cho 02 cơ quan là Sở Khoa học và Công nghệ và Liên
đoàn Lao động tỉnh; 09 Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho các cơ
quan, đơn vị trong tỉnh.
2. Một số vấn đề cần lưu ý
2.1. Ngày 12/5/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg
về việc tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo
chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm
trong hoạt động báo chí, truyền thông.
Để tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động báo chí, truyền
thông phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương và các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường các hoạt
động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tạo sự
đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân và cả hệ thống chính trị trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.
Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, bộ, ngành, địa phương theo
chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo kịp
thời, thông suốt; kịp thời nắm bắt thông tin dư luận, chủ động cung cấp tài liệu,
thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí và các phương tiện truyền thông
bằng nhiều hình thức.
6

Riêng các cơ quan báo chí, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động thích
ứng với các phương tiện truyền thông mới, đa dạng hóa phương thức và nội dung
thông tin, tuyên truyền, bảo đảm phục vụ hiệu quả nhiệm bảo vệ Tổ quốc, nâng cao
vị thế quốc tế của đất nước. Kết hợp chặt chẽ giữa thông tin đối nội, thông tin đối
ngoại trên báo chí và các phương tiện truyền thông phù hợp với lợi ích của đất
nước và nhân dân; bảo đảm lượng thông tin tốt, tích cực về đời sống xã hội là dòng
chảy chính. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng
mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông mới.
Đối với các sai phạm cần chấn chỉnh, xử lý nghiêm, đồng thời phát huy thế
mạnh của báo chí, truyền thông để bảo đảm phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên
truyền thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với
Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam cùng các bộ, ngành liên quan
chủ động cung cấp thông tin nhằm định hướng dư luận, đẩy lùi thông tin, văn hóa
xấu độc, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế
lực thù địch. Phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây
dựng các kênh thông tin trên mạng xã hội đủ mạnh, bằng nhiều thứ tiếng để chủ
động đấu tranh với luồng thông tin xấu độc, bảo vệ chủ quyền quốc gia và an toàn
thông tin trên không gian mạng.
2.2. Bộ TT&TT vừa có Quyết định số 847/QĐ-BTTTT ban hành Bộ quy tắc
ứng xử trên mạng xã hội, áp dụng cho 3 nhóm đối tượng, gồm: Cơ quan nhà nước,
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước sử dụng
mạng xã hội; tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng xã hội; nhà cung cấp dịch vụ
mạng xã hội tại Việt Nam.
Bộ quy tắc này nhằm tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội tại Việt
Nam, bảo đảm quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối
xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và
các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Bộ quy tắc cũng hướng tới xây dựng
chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục y thức, tạo thói
quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần
xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.
Theo đó, bên cạnh việc phải tuân thủ 4 quy tắc ứng xử chung: Tôn trọng
tuân thủ pháp luật; Lành mạnh; An toàn, bảo mật thông tin và Trách nhiệm, mỗi
nhóm đối tượng tham gia, sử dụng mạng xã hội còn có một số quy tắc khác cần áp
dụng. Cụ thể, với tổ chức, cá nhân, ngoài việc tìm hiểu và tuân thủ các điều khoản
hướng dẫn sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội trước khi đăng ký, tham
gia mạng xã hội, Bộ quy tắc cũng khuyến nghị nên sử dụng họ, tên thật của cá
nhân, tên hiệu thật của tổ chức, cơ quan và đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ để
xác thực tên hiệu, địa chỉ trang mạng, đầu mối liên hệ khi tham gia, sử dụng mạng
xã hội.
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Thực hiện biện pháp tự quản lý, bảo mật tài khoản mạng xã hội và nhanh
chóng thông báo tới các cơ quan chức năng, nhà cung cấp dịch vụ khi tài khoản tổ
chức, cá nhân bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, lợi dụng và sử dụng vào mục
đích không lành mạnh, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội,
ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Cùng với đó, tổ
chức, cá nhân phải chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy; có
các hành vi, ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của
dân tộc Việt Nam, không sử dụng từ ngữ gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt
vùng miền, giới tính, tôn giáo.
Không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm
danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá
nhân khác; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục; tung tin giả,
tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép… gây bức xúc trong dư
luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Khuyến khích sử dụng mạng xã
hội để tuyên truyền, quảng bá về đất nước-con người, văn hóa tốt đẹp của Việt
Nam, chia sẻ thông tin tích cực, những tấm gương người tốt, việc tốt. Đồng thời,
vận động người thân trong gia đình, bạn bè, những người xung quanh tham gia
giáo dục, bảo vệ trẻ em, trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội một cách an toàn,
lành mạnh.
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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