UBND TỈNH VĨNH PHÚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Số:674 /STTTT-TTBCXB

Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 8 năm 2020

V/v hướng dẫn công tác thông tin,
báo chí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Kính gửi:
- Các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy Vĩnh Phúc;
- Các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc;
- UBMT Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Vĩnh
Phúc, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan, đơn vị một số quy
trình, thủ tục trong tiếp và trả lời Báo, Tạp chí như sau:
1. Quan tâm đến loại hình, tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí
trong quá trình giao tiếp với báo chí
a) Đối với báo:
Báo chí là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội
thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ và
phát hành, truyền dẫn tới đông đảo công chúng thông qua các loại hình báo in,
báo nói, báo hình, báo điện tử.
b) Đối với tạp chí:
Tạp chí là sản phẩm báo chí, xuất bản định kỳ, đăng tin bài có tính chất
chuyên ngành. Theo quy định, có 02 loại hình tạp chí, đó là: Tạp chí in và Tạp chí
điện tử.
c) Công khai tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí:
Các báo, tạp chí đều có Phạm vi nội dung theo tôn chỉ, mục đích theo Giấy
phép do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.
Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị nắm được tôn chỉ, mục đích của các cơ quan
báo chí trên cả nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đăng tải công khai tại địa chỉ:
https://mic.gov.vn/Pages/TinTuc/142418/Ton-chi-muc-dich-cac-co-quan-bao-chi.html
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Ví dụ: Tạp chí Giao thông Vận tải có tôn chỉ, mục đích:
“- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của
Nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải;
- Nghiên cứu, trao đổi và thông tin các vấn đề về khoa học giao thông vận tải;
- Giới thiệu các công trình nghiên cứu, các thành tựu, ứng dụng khoa học
giao thông vận tải nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển của ngành”.
2. Về việc giao tiếp với báo chí
Tại văn bản số 2595/BTTTT-CBC ngày 14/07/2020 của Bộ Thông tin và
Truyền thông đã đánh giá: ”Thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận
được nhiều phản ánh về tình trạng phóng viên được Tổng biên tập hoặc người được
giao quyền ký giấy giới thiệu đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân
để tác nghiệp, đăng tải tin, bài về các vấn đề không phù hợp với tôn chỉ, mục đích
của cơ quan báo chí, trái với quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của người đứng
đầu cơ quan báo chí được quy định trong Luật Báo chí. Việc nhiều nhà báo, phóng
viên tác nghiệp không đúng với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí đang công
tác đã ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo,
phóng viên hoạt động đúng pháp luật; gây bức xúc trong dư luận xã hội; ảnh hưởng
đến hoạt động hợp pháp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông và của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức,
người có trách nhiệm, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình xem xét, cân
nhắc việc cung cấp thông tin khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan
báo chí, nhà báo, phóng viên, bảo đảm quyền được thông tin của cơ quan báo chí,
đồng thời bảo đảm các cơ quan báo chí hoạt động đúng pháp luật, đúng tôn chỉ,
mục đích (đối chiếu với Danh sách các cơ quan báo chí tại địa chỉ nêu trên, để
xem xét có phải cơ quan báo chí hay không, đồng thời cung cấp thông tin bảo đảm
phù hợp với mục đích, tôn chỉ của từng báo và từng loại hình báo và tạp chí).
Khi nhận được đề nghị làm việc của phóng viên báo chí, các cơ quan, đơn vị
cần lưu ý:
a) Đề nghị xuất trình thẻ nhà báo còn thời hạn sử dụng do Bộ Thông tin và
Truyền thông cấp. Trường hợp không có thẻ nhà báo, đề nghị xuất trình giấy giới
thiệu kèm theo giấy tờ tùy thân có ảnh (giấy Giới thiệu chỉ có giá trị chứng minh
người có tên trong giấy giới thiệu là người của cơ quan báo chí. Chỉ người được
cấp thẻ nhà báo mới có đủ quyền theo quy định tại Luật Báo chí 2016).
b) Giấy giới thiệu của cơ quan báo chí chỉ có giá trị trong thời hạn nhất định
do cơ quan báo chí cấp; ghi rõ tên cơ quan, tổ chức cần làm việc, nội dung gì và
thời gian làm việc cụ thể với chính cơ quan, đơn vị và phóng viên đến làm việc.
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c) Nếu cá nhân (phóng viên) không xuất trình được một trong hai giấy tờ nêu
trên, các cơ quan, đơn vị có quyền từ chối đề nghị cung cấp thông tin.
d) Một số lưu ý khác:
- Nên làm việc trực tiếp, không nên làm việc qua điện thoại.
- Trong trường hợp cơ quan, đơn vị chưa có điều kiện làm việc ngay với báo
chí, có thể thống nhất với phóng viên, nhà báo để bố trí thời gian làm việc phù hợp.
- Trong quá trình cung cấp thông tin cho báo chí, các tổ chức, cá nhân lưu ý:
xem xét sự cần thiết phải lưu lại các thông tin, yêu cầu (văn bản, hình ảnh, ghi
âm,...) của phóng viên, nhà báo để làm căn cứ xác định nội dung làm việc liên
quan giữa các bên bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Nếu được đề nghị phỏng
vấn và thực hiện trả lời phỏng vấn thì có quyền yêu cầu xem lại nội dung trả lời
trước khi đăng, phát; cơ quan báo chí và người phỏng vấn phải thực hiện yêu cầu
đó. Nhà báo không được dùng những ý kiến phát biểu tại hội nghị, hội thảo, các
cuộc gặp gỡ, trao đổi, nói chuyện có nhà báo tham dự thành bài phỏng vấn nếu
không được sự đồng ý của người phát biểu.
3. Tăng cường phối hợp để chủ động thông tin trên báo chí
a) Việc cung cấp thông tin
Đề nghị lãnh đạo các đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quy định phát
ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên
địa bàn tỉnh tại Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND, ngày 26/10/2017 của UBND
tỉnh Vĩnh Phúc.
Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, đơn vị có quyền
và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí, giúp cho báo chí thông tin chính xác, kịp
thời và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin.
b) Cơ chế phối hợp xử lý thông tin
Khi các cơ quan, đơn vị có sự kiện, sự việc đột xuất, nhạy cảm, phức tạp,
cần kịp thời trao đổi, phối hợp và có văn bản chính thức với Sở Thông tin và
Truyền thông. Đồng thời, cần thống nhất trong tập thể lãnh đạo về nội dung phát
ngôn và cử đầu mối phát ngôn duy nhất để việc phát ngôn và cung cấp thông tin
cho báo chí được thống nhất, thuận lợi.
Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách
nhiễu hoặc hoạt động trái pháp luật, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ
quan, tổ chức, người có trách nhiệm lưu lại bằng chứng, kịp thời phản ánh và cung
cấp về phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, điện thoại: 0211.384.7157; Thanh
tra Sở, điện thoại: 0211.384.6477; đường dây nóng của Cục Báo chí, điện thoại:
086.528.28.28; Email: duongdaynongbaochi@mic.gov.vn hay Công an sở tại gần
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nhất để cơ quan nhà nước có thẩm quyền có biện pháp ngăn chặn và xử lý hành
vi vi phạm.
Trong phạm vi quản lý của mình, trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quán
triệt văn bản này đến các tổ chức thuộc quyền quản lý để biết, thực hiện.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan
tâm, phối hợp triển khai./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Báo chí (B/c);
- TTTU, TTHĐND, UBND tỉnh (B/c);
- Ban Tuyên giáo TU (B/c);
- PCT UBND tỉnh Vũ Việt Văn (B/c);
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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