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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 31 tháng5 năm 2021

V/v tiếp tục thực hiện một số nội dung để nâng
cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo
chí trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng mạo danh
báo chí, lợi dung danh nghĩa báo chí để thực hiện các hành vi vi phạm
pháp luật. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện Luật Báo chí 2016,
Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định
chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan
hành chính nhà nước; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và
Truyền thông về tăng cường công tác quản lý thông tin - báo chí, Sở Thông
tin và Truyền thông Hà Tĩnh tiếp tục hướng dẫn một số nội dung trong việc
tiếp xúc, cung cấp thông tin và xử lý thông tin báo chí phản ánh như sau:
1. Về tiếp xúc, làm việc, cung cấp thông tin cho báo chí
1.1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng và chỉ đạo
các đơn vị trực thuộc xây dựng quy định cụ thể về việc phát ngôn, cung
cấp thông tin cho báo chí đối với nội bộ cơ quan, đơn vị mình; tạo điều
iện thuận lợi để ph ng viên báo chí tác nghiệp đúng quy định pháp luật
và quy định đạo đức người làm báo.
1.2. Khi c người giới thiệu, xưng danh là ph ng viên báo chí đăng
ý làm việc, thu thập thông tin, làm công tác truyền thông - quảng cáo trên
báo chí, các đơn vị lưu ý thực hiện việc iểm tra giấy tờ theo quy định,
đồng thời xem xét cung cấp nội dung thông tin phù hợp với tôn chỉ, mục
đích của báo, tạp chí. Cụ thể:
- Đề nghị ph ng viên xuất trình Thẻ nhà báo còn thời hạn sử dụng,
do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Trường hợp chưa c Thẻ nhà báo,
phải xuất trình Giấy giới thiệu của cơ quan báo chí, do Tổng Biên tập, Ph
Tổng Biên tập hoặc đại diện lãnh đạo cơ quan báo chí ký, èm theo giấy tờ
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tùy thân để đối chiếu, xác minh. Giấy giới thiệu phải đang trong thời hạn
c giá trị, ghi tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu đến làm việc, nội dung
và thời gian làm việc cụ thể.
Nếu ph ng viên hông xuất trình được một trong hai giấy tờ nêu
trên, các đơn vị, địa phương c quyền xem xét việc hợp tác hoặc từ chối
cung cấp thông tin. Trường hợp c dấu hiệu mạo danh, ép buộc, sách nhiễu
thì báo với cơ quan công an hoặc Sở Thông tin và Truyền thông để xác
minh. Lưu ý, các loại giấy tờ hác, như: Thẻ phóng viên, Thẻ hội viên,
Thẻ công tác, Thẻ ra vào cơ quan báo chí, Thẻ cộng tác viên, v.v…
hông c giá trị thay thế Thẻ nhà báo và Giấy giới thiệu hi tác nghiệp
báo chí (theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông1). Trường hợp
cần thiết, c thể sao chụp, đối chiếu các loại thẻ n i trên với Thẻ nhà báo
do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp (mẫu thẻ được theo Quyết định số
2279/QĐ-BTTTT ngày 23/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi
kèm theo) để phân biệt, tránh nhầm lẫn.
- Khi chưa c thông tin đầy đủ và chính xác để cung cấp theo đề nghị
của ph ng viên, người c thẩm quyền phát ngôn của đơn vị, địa phương
chủ động sắp xếp lịch hẹn cụ thể để cung cấp thông tin trực tiếp hoặc qua
các hình thức khác, như: trả lời bằng văn bản, gửi qua hộp thư điện tử.v.v.
Việc sắp xếp lịch phải đảm bảo thời gian, nội dung theo quy định.
- Nắm thông tin về tôn chỉ mục đích của các cơ quan báo chí theo
Giấy phép do Bộ thông tin và Truyền thông cấp.. Trường hợp ph ng viên
đề nghị cung cấp thông tin, nội dung hông đúng, hông phù hợp với tôn
chỉ mục đích của cơ quan báo chí nơi ph ng viên làm việc, thì các đơn vị
c quyền từ chối hoặc xem xét mức độ hợp tác2. Để tra cứu, tìm hiểu về
tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí, đơn vị truy cập vào Cổng Thông tin
điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông tại mục: Số liệu – Báo cáo/Số
liệu
thống
kê/Lĩnh
vực
báo
chí
(https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/142418/Ton-chi-muc-dichcac-co-quan-bao-chi.html).

1

Tại Văn bản số 3366/BTTTT-CBC ngày 28/9/2016 về việc sử dụng các loại giấy tờ, thẻ gây nhầm lẫn với Thẻ
Nhà báo
2
Xem thêm văn bản số 2595/BTTTT-CBC ngày 14/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thôn (gửi èm theo)
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- Sao chụp lại Thẻ nhà báo hoặc Giấy giới thiệu và các giấy tờ, thông
tin liên quan để lưu hồ sơ công việc.
2. Các đơn vị có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp
thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau đây:
- Thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật thuộc nguyên
tắc và quy định của Đảng, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật hác theo
quy định của pháp luật;
- Thông tin về vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử (trừ trường
hợp cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan Điều tra cần thông tin trên báo
chí những vấn đề c lợi cho hoạt động Điều tra và công tác đấu tranh
phòng, chống tội phạm);
- Thông tin về vụ việc đang trong quá trình thanh tra chưa c ết luận
thanh tra; vụ việc đang trong quá trình giải quyết hiếu nại, tố cáo; những
vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cơ quan nhà nước đang trong quá
trình giải quyết, chưa c ết luận chính thức của người c thẩm quyền mà
theo quy định của pháp luật chưa được phép công bố;
- Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà
theo quy định của pháp luật chưa được cấp c thẩm quyền cho phép công
bố.
3. Đối với phỏng vấn và trả lời phỏng vấn trên báo chí
- Người phỏng vấn phải thông báo trước cho người được phỏng vấn
biết mục đích, yêu cầu và câu hỏi phỏng vấn; trường hợp cần phỏng vấn
trực tiếp, hông c sự thông báo trước thì phải được người trả lời phỏng
vấn đồng ý.
- Sau hi phỏng vấn, trên cơ sở thông tin, tài liệu của người trả lời
cung cấp, người phỏng vấn c quyền thể hiện bằng các hình thức phù hợp.
Người phỏng vấn phải thể hiện chính xác, trung thực nội dung trả lời của
người được phỏng vấn.
Người được phỏng vấn c quyền yêu cầu xem lại nội dung trả lời
trước hi đăng, phát. Cơ quan báo chí và người phỏng vấn phải thực hiện
yêu cầu đ .
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- Nhà báo, phóng viên hông được dùng những ý iến phát biểu tại hội
nghị, hội thảo, các cuộc gặp gỡ, trao đổi, n i chuyện c nhà báo tham dự để
chuyển thành bài phỏng vấn nếu hông được sự đồng ý của người phát biểu.
- Cơ quan báo chí, người phỏng vấn và người trả lời phỏng vấn phải
chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đăng, phát trên báo chí.
5. Công tác phản hồi báo chí
5.1. Đối với thông tin thiếu khách quan, không đúng sự thật:
Khi các đơn vị, địa phương c căn cứ cho rằng cơ quan báo chí thông
tin sai sự thật, xuyên tạc, vu hống hoặc gây hiểu lầm làm ảnh hưởng đến
uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, đơn vị thì c quyền gửi ý iến
phản hồi bằng văn bản đến cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ
quan quản lý nhà nước về báo chí (Cục Báo chí; Cục Phát thanh, truyền
hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và
Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh), hoặc hởi iện tại Tòa án theo Điều 43 của
Luật Báo chí năm 2016.
Trích yếu văn bản gửi cơ quan báo chí ghi rõ “Phản hồi thông tin báo
nêu”; nội dung văn bản hông được vi phạm pháp luật, xúc phạm đến uy
tín của cơ quan báo chí, danh dự, nhân phẩm của tác giả, tác phẩm báo chí.
5.2. Đối với nội dung báo chí phản ánh đúng thực tế:
Khi thông tin báo chí phản ánh hách quan, đúng thực tế, đơn vị, địa
phương cần tiếp thu để hắc phục những sai s t, huyết điểm. Đồng thời, c
văn bản phản hồi tiếp thu nội dung mà cơ quan báo chí đã phản ánh; ịp thời
cung cấp ết quả xử lý các vấn đề báo chí nêu cho cơ quan báo chí đã phản
ánh. Đối với những vấn đề phức tạp, cần nhiều thời gian giải quyết thì cung
cấp thông tin xử lý ban đầu và dự iến nội dung các công việc sẽ thực hiện
trong thời gian tới cho cơ quan báo chí.
6. Đề cao cảnh giác đối với các hành vi giả mạo phóng viên báo
chí, lợi dụng danh nghĩa phóng viên báo chí để trục lợi
Trong quá trình làm việc với ph ng viên hoặc người tự xưng là ph ng
viên, nếu c dấu hiệu nghi vấn nhân danh, mạo danh báo chí để thực hiện
các hành vi vi phạm pháp luật, cần báo ngay cho Công an sở tại hoặc Sở
Thông tin và Truyền thông để phối hợp xác minh, xử lý theo quy định.
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Đầu mối phối hợp của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh: Đ/c
Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản,
ĐT: 0944.267.678; Đ/c Bùi Quang Thìn, chuyên viên Phòng Thông tin –
Báo
chí
–
Xuất
bản,
ĐT:
0943.038.338;
Email
duongdaynongbaochihatinh@gmail.com.
Trong trường hợp cần thiết có thể phản ánh qua đường dây nóng của
Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông, ĐT: 0865.282828; email:
duongdaynongbaochi@mic.gov.vn.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa
phương quan tâm phối hợp, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
(để b/c)
- UBND tỉnh;
- BTG Tỉnh ủy
- Hội Nhà báo tỉnh;
- Phòng P 03 (Công an tỉnh);
- Lãnh đạo Sở;
- Thanh tra Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB1 .

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đậu Tùng Lâm

