UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày31 tháng12 năm 2021

Số: 4672 /UBND-KGVX
V/v tăng cường công tác 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 trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các cơ quan báo chí địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường công tác 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; Văn bản số
4294/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Bộ Thông tin và
Truyền thông về cử đầu mối phối hợp thẩm định nguồn tin để xử lý tin giả; Ủy
ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường
trực Tỉnh ủy(1) và Ủy ban nhân dân tỉnh(2); đồng thời, thường xuyên theo dõi,
thực hiện tốt một số nội dung sau:
- 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 bảo vệ Tổ quốc.
- Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan báo chí, truyền thông, nhất
là với các cơ quan báo chí của tỉnh để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền,
đảm bảo hiệu quả, thông suốt. Kịp thời nắm bắt thông tin dư luận, thẩm tra, xử
lý vấn đề báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm; 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. Các cơ quan báo chí địa phương(3)
- Hằng năm, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các bài tuyên
truyền trọng điểm, chuyên sâu về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hiện đại hóa, đa
Tại Văn bản số 430-CV/VPTU ngày 15/01/2021 về việc tăng cường quản lý hoạt động báo chí.
Tại Văn bản số 4312/UBND-KGVX ngày 17/11/2020 về tăng cường công tác thẩm tra, xử lý vấn đề báo chí phản ánh, dư
luận xã hội quan tâm; Kế hoạch số 3783/KH-UBND ngày 20/10/2021 về triển khai thực hiện chiến lược phát triển thông tin
quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030…
(3) Báo Kon Tum; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Tạp chí Văn nghệ Kon Tum.
(1)
(2)
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dạng hóa cách thức, phương thức thông tin, tuyên truyền (mở rộng tuyên truyền
cả trên các nền tảng mạng xã hội); đa dạng hóa 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 phù hợp với lợi ích của địa phương, đất nước và Nhân dân; bảo đảm lượng
thông tin tốt, tích cực về đời sống xã hội là dòng chảy chính.
- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, từng bước nâng cao hiệu quả công tác
thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các
cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn
bản số 3781/UBND-KGVX ngày 20 tháng 10 năm 2021(4).
- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí (5), trong
việc thực hiện định hướng thông tin, quản lý phóng viên, cộng tác viên của cơ
quan báo chí.
- Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy, Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương có liên quan kịp thời chấn
chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm trong công tác báo chí, phát huy thế mạnh của
báo chí, truyền thông để bảo đảm phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
3. Sở Thông tin và Truyền thông
- Tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí; kịp
thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm trong lĩnh vực thông tin, báo chí.
Phát huy thế mạnh của báo chí, truyền thông để bảo đảm phục vụ tốt công tác
thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương kịp thời hướng dẫn, tham
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin cơ sở đổi mới
cách thức, nội dung, hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại nâng
cao hiệu quả tuyên truyền theo quy định; chú trọng nội dung giáo dục văn hóa,
lịch sử, truyền thống của dân tộc, bảo đảm thực hiện tốt, hiệu quả nhiệm vụ bảo
vệ Tổ quốc.
- Thường xuyên, theo dõi đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương
thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đúng quy định;
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương xử lý các vấn đề báo chí phản ánh,
dư luận xã hội quan tâm thuộc lĩnh vực quản lý của các đơn vị, địa phương.
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan
liên quan quản lý chặt chẽ hoạt động thông tin, báo chí; chủ động cung cấp
thông tin nhằm định hướng dư luận, đẩy lùi thông tin, văn hóa xấu độc, nâng cao
ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
V/v nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo
chí giai đoạn 2021-2025.
(5) Công văn số 586/UBND-KGVX ngày 17/02/2021 của về tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý báo chí,
người đứng đầu cơ quan báo chí; Văn bản số 3781/UB-KGVX ngày 20/10/2021 về nâng cao hiệu quả công tác thông tin,
tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí, giai đoạn 2021-2025...
(4)
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- Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan đấu tranh
chống luồng thông tin xấu độc, bảo vệ chủ quyền quốc gia và an toàn thông tin
trên báo chí, không gian mạng. Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ phục vụ công tác
phát hiện, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông.
- Chủ trì, phối hợp với với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ
huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương thực hiện bồi dưỡng
kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán
bộ làm công tác quản lý báo chí, cán bộ thông tin cơ sở, phóng viên, biên tập
viên của các cơ quan báo chí, truyền thông.
- Cử đầu mối liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện
nhiệm vụ kết nối, chủ động cung cấp thông tin, kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi
phạm, xử lý các vấn đề dư luận xã hội quan tâm thuộc địa phương.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương theo dõi, đôn đốc thực hiện
Văn bản này; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu
của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền
thông; các đơn vị, địa phương liên quan cung cấp thông tin, quán triệt chủ
trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc; chủ
động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những thông tin xấu độc làm ảnh hưởng
đến lợi ích quốc gia, dân tộc và quân đội.
- Chỉ đạo bộ phận thực hiện công tác báo chí, truyền thông của quân đội
phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh và trung ương tuyên
truyền hoạt động quân sự, quốc phòng và đối ngoại quốc phòng của địa phương.
5. Công an tỉnh
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông và
các đơn vị, địa phương cung cấp thông tin về công tác đấu tranh, phòng ngừa,
ngăn chặn và kiểm tra, xử lý các thông tin xấu độc, thông tin vi phạm pháp luật
Việt Nam; tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Đảng.
- Xây dựng các kênh thông tin trên mạng xã hội đủ mạnh để đấu tranh bảo
vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên không gian mạng. Chỉ đạo Trang thông tin
điện tử tổng hợp Công an tỉnh chủ động thông tin chính thống, kịp thời định
hướng dư luận, nâng cao nhận thức của Nhân dân trước các thông tin sai sự thật,
hành động vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến lợi ích công cộng, an ninh quốc gia.
6. Sở Ngoại vụ
- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị, địa
phương kịp thời cung cấp thông tin về các vấn đề quốc tế, đối ngoại, chính sách
đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ
quốc, đặc biệt đối với những sự kiện quốc tế quan trọng trong khu vực và quốc
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tế có liên quan đến Việt Nam.
- Vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia tổ chức
quảng bá, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Chủ động cung cấp thông tin về những giá trị lịch sử, văn hóa truyền
thống của dân tộc trên địa bàn tỉnh để các cơ quan báo chí, truyền thông thực
hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông
qua các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao và du lịch.
- Lồng ghép nội dung thông tin, tuyên truyền về xây dựng, bảo vệ Tổ
quốc với các nội dung Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch đã
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh(6).
8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo, định hướng hoạt
động báo chí và công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh nhằm nâng
cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư
tưởng, hành động của các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong công cuộc bảo
vệ Tổ quốc.
Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (p/h);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (p/h);
- Các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh (p/h);
- Các cơ quan TW đóng chân trên địa bàn tỉnh (p/h);
- Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh (t/h);
- Hội Nhà báo tỉnh (t/h);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (t/h);
- Lưu: VT, KGVX.MNK.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Y Ngọc

Kế hoạch số 776/KH-UBND ngày 09/4/2019 về triển khai Đề án Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch trên địa
bàn tỉnh Kon Tum.
(6)

