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V/v tăng cường 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 

Bắc Sơn, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Các phòng, ban, ngành huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 621/UBND-KGVX ngày 19/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường 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. 

 Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn thực hiện các nội dung sau: 

1. Các phòng, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- 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 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao trong công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm 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. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chấn chỉnh, xử lý nghiêm các 

sai phạm trong lĩnh vực báo chí, phát huy thế mạnh của truyền thông để bảo đảm 

phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ 

Tổ quốc; có biện pháp đấu tranh hiệu quả trên mạng xã hội xuyên biên giới vào 

Việt Nam.  

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã thông tin, tuyên 

truyền trên các nền tảng mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện 

truyền thông mới. Phối hợp với Công an huyện, các cơ quan liên quan chủ động 

đấu tranh với thông tin xấu độc, bảo vệ chủ quyền quốc gia và an toàn thông tin 

trên không gian mạng.  

- Đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật, công nghệ phục vụ công tác phát hiện, xử lý 

vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông. 
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- Phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động cung cấp thông tin về những 

giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc, của tỉnh, huyện để các cơ quan 

báo chí thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền.  

- Lồng ghép nội dung thông tin, tuyên truyền về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 

trong quá trình thực hiện Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch.  

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

- 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 

vụ bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế quốc tế của đất nước; kết hợp chặt chẽ giữa 

thông tin đối nội và thông tin đối ngoại trên 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. 

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc định hướng thông 

tin, quản lý phóng viên của đơn vị.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung đề nghị trên./. 

 
 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Thép 
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