
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:        /UBND Bắc Sơn, ngày     tháng 8 năm 2022 
V/v cung cấp thông tin  

và phản hồi thông tin báo chí 
 

 

Kính gửi:  

 - Các phòng, ban, ngành huyện; 

 - Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Căn cứ Công văn số 1505/STTTT-TTBCXB ngày 21/7/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc cung cấp thông tin và phản 

hồi thông tin báo chí. 

 Trong thời gian qua, báo chí đã nhận được sự hợp tác có hiệu quả của các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện trong việc cung cấp thông tin cho báo chí. 

Đồng thời, báo chí cũng đã có nhiều kênh tiếp cận thông tin nhanh, kịp thời trên 

các lĩnh vực để phản ánh toàn diện, đa chiều về huyện Bắc Sơn nói riêng, tỉnh 

Lạng Sơn nói chung, góp phần tích cực định vị hình ảnh quê hương Bắc Sơn 

trên báo chí truyền thông. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra hiện tượng một số bài báo 

đăng nội dung không phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; cách 

đặt tiêu đề các bài viết gây hiểu lầm cho độc giả… 

 Để hạn chế tình trạng nêu trên và hỗ trợ có hiệu quả cho các tổ chức, cá 

nhân trong việc sẵn sàng, chủ động giao tiếp, cung cấp thông tin cho báo chí, Ủy 

ban nhân dân huyện đề nghị: 

 1. Thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí theo Luật Báo chí năm 2016 

và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Thủ tướng 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. 

- Khi các cơ quan báo chí đề nghị cung cấp thông tin thì các cơ quan, đơn 

vị cần đối chiếu nội dung thông tin báo chí cần cung cấp có đúng với tôn chỉ, 

mục đích của cơ quan báo chí đó không. (Tôn chỉ mục đích đã được cập nhật, 

đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền 

thông tại link: https://mic.gov.vn/Pages/TinTuc/142418/Ton-chi-muc-dich-cac-

co-quan-bao-chi.html). 

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ các đơn vị cần xem xét và cân nhắc 

việc cung cấp thông tin bảo đảm quyền được thông tin, đồng thời tạo điều kiện 

cho các cơ quan báo chí đưa tin đúng tôn chỉ, mục đích, tuân thủ pháp luật. 

Nếu những thông tin ngoài phạm vi đề nghị của báo chí nhưng cần thiết 

phải tuyên truyền để dư luận hiểu rõ bản chất vấn đề thì các cơ quan, đơn vị cần 

chủ động cung cấp thông tin cho báo chí. 
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2. Khi xác định nội dung thông tin báo chí sai sự thật, tiêu đề bài viết hoặc 

nội dung bài viết gây hiểu lầm cho người đọc, gây hoang mang trong quần chúng 

Nhân dân hoặc người trả lời phỏng vấn không đồng ý trước khi đăng, phát… thì 

các tổ chức cá nhân cần: 

- Gửi ý kiến 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... yêu cầu gỡ bỏ, đính chính 

theo Luật Báo chí 2016. 

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu kỹ hướng dẫn của Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn tại các văn bản đã ban hành trước đó (được gửi 

kèm trên VNPT-iOffice), gồm: 

 (1) Công văn số 1773/STTTT-TTBCXB ngày 09/12/2019 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc tuyên truyền và thực hiện Luật tiếp cận thông tin, 

Luật Báo chí năm 2016; 

(2) Công văn số 98/STTTT-TTBCXB ngày 22/01/2020 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc tăng cường quản lý nhà nước và thực hiện hoạt động 

báo chí, thông tin trên internet; 

(3) Cẩm nang: “Một số quy định của pháp luật về hoạt động báo chí và 

quan hệ với báo chí”. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Thép 
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