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V/v phát ngôn và trả lời báo chí  

 

  

 Kính gửi:  

- Thủ trưởng các phòng, ban liên quan; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

 Trong thời gian qua, phần lớn các cơ quan, đơn vị, địa phương, đơn vị trên địa 

bàn huyện đã thực hiện nghiêm túc Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho 

báo chí, truyền thông, tạo điều kiện thuận lợi giúp các nhà báo, phóng viên, cộng tác 

viên tác nghiệp, tiếp cận được nguồn thông tin chính thống, đưa tin đầy đủ, chính 

xác, đảm bảo sự công khai, minh bạch thông tin của cơ quan hành chính nhà nước. 

Thông tin được đăng, phát chính xác, kịp thời, định hướng dư luận xã hội, nhất là 

đối với những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm, phản ánh sâu rộng 

về những thuận lợi, khó khăn cũng như những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị 

của các cơ quan, giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện quản lý nhà 

nước trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng huyện nhà, tạo niềm tin trong nhân dân vào sự 

lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.  

Tuy nhiên, việc thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ở một số 

cơ quan, đơn vị, địa phương đôi khi còn lúng túng, chưa thật sự quan tâm đến công 

tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, vẫn còn tình trạng né tránh, ngại 

tiếp xúc với báo chí. Bên cạnh đó, vẫn còn một số đối tượng lợi dụng danh nghĩa nhà 

báo, cơ quan báo chí dọa dẫm, sách nhiễu địa phương, doanh nghiệp để vụ lợi, vi 

phạm đạo đức nghề nghiệp và quy trình tác nghiệp. Thủ trưởng một số cơ quan chưa 

quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành việc thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện 

phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.  

Để thực hiện hiệu quả, đúng quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho 

báo chí, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục 

quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Báo chí 103/2016/QH13 được Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa XIII) thông qua ngày 05/4/2016; 

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; 

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung 

cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông 

tin điện tử của cơ quan nhà nước. 



2. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin về mọi mặt của huyện trên báo chí 

để kịp thời phát hiện những thông tin phản ánh không thuận chiều về huyện và tham 

mưu biện pháp để điều chỉnh phù hợp. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ 

quan Đảng, nhà nước trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí. Tiếp tục tham mưu 

đôn đốc các cơ quan thực hiện tốt Nghị định số 43/2011/NĐ-CP để đảm bảo sự công 

khai, minh bạch về thông tin trong các cơ quan nhà nước. 

3. Đối với các vấn đề đột xuất, bất thường, Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn kịp thời xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy, 

UBND huyện trước khi cung cấp thông tin cho báo chí; tuyệt đối không phát ngôn 

và cung cấp thông tin chưa chính thống hoặc còn có ý kiến trái chiều. Lãnh đạo cơ 

quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức không được giao nhiệm vụ 

phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thì không được nhân danh đại diện cơ 

quan, đơn vị, địa phương để phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí. Trong 

trường hợp những người này trả lời phỏng vấn trên báo chí thì việc trả lời phỏng vấn 

đó mang tính chất cá nhân, không được tiết lộ bí mật điều tra, bí mật công vụ, thông 

tin sai sự thật và người trả lời phỏng vấn phải chịu trách nhiệm về nội dung trả lời 

phỏng vấn của mình. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao 

huyện tăng cường công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy trong lĩnh vực 

khoa giáo, tuyên truyền, định hướng tốt tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội, nâng 

cao cảnh giác trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, cùng đồng 

thuận thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Tích cực tuyên truyền tấm gương 

người tốt việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi 

đua yêu nước.  

Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện nghiêm túc./. 
 
 

Nơi nhận:                                                                       
- Như kính gửi; 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện;                            
- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy; 

- LĐVP, CV; 

- Lưu VT.                                                               
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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Trương Đề 
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