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KẾ HOẠCH
tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động 

báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay 
---------

Thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW, ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên 
giáo Trung ương về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động 
báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay; ý kiến 
chỉ  đạo  của  Thường  trực  Tỉnh  ủy  tại  Thông  báo  số  2230-TB/VPTU,  ngày 
05/8/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  ban hành Kế hoạch 
triển khai thưc hiên trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích 
Tạo sự thống nhất nhận thức về tầm quan trọng, sự cần thiết phải tăng cường 

công tác chỉ đạo, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, truyền 
thông trong giai đoạn hiện nay; đề cao trách nhiệm của cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ 
quản, cơ quan báo chí và tính tự giác, gương mẫu của mỗi người làm báo; triển khai 
thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ “Xây dựng nền báo chí, truyền thông 
chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”.

Tạo điều kiện thuận lợi để báo chí phát triển lành mạnh, đúng định hướng; 
kiên quyết, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm, nhất là tình trạng xa 
rời tôn chỉ, mục đích và biểu hiện “thương mại hóa” báo chí; tình trạng “báo hóa” 
tạp chí, trang thông tin điện tử, tạo sự chuyển biến rõ rệt, tích cực trong hoạt động 
báo chí trên đia ban tinh.

2. Yêu cầu
Triển khai kiên quyết, kiên trì, nghiêm túc, thực chất, không hình thức, qua 

loa; định kỳ báo cáo cấp có thẩm quyền và công khai kết quả xử lý vi phạm trên 
các phương tiện thông tin đại chúng.

Phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ các giải pháp; phân công trách nhiệm 
công việc rõ ràng, cụ thể giữa các cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG
1. Nhiệm vụ trọng tâm
1.1. Quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên 

trong các cơ quan báo chí vê vi trí, vai trò, trách nhiêm cua báo chí cách mạng Viêt 



Nam trong sư nghiêp xây dưng va bảo vê Tổ quốc; bảo đảm nguyên tăc báo chí cách 
mạng Viêt Nam đăt dưới sư lãnh đạo, chi đạo trưc tiêp cua Đảng, sư quản lý cua Nha 
nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.

1.2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với 
báo chí, bảo đảm báo chí phát triên đúng đinh hướng chính tri tư tưởng cua Đảng; 
bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; 
chú trọng công tác giáo dục chính tri tư tưởng, đạo đức, đê người lam báo nhân 
thức sâu săc lam báo la lam cách mạng, người lam báo la chiên sĩ tiên phong trên 
mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng; khắc phục những biểu hiện lệch lạc về chính 
trị tư tưởng trong đội ngũ những người làm báo.

1.3. Đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin 
bảo đảm kịp thời, chính xác, toàn diện, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực 
tiễn; giữ nghiêm kỷ luât, kỷ cương, chấp hanh chi đạo, đinh hướng thông tin, nhất 
la đối với những vấn đê phức tạp, nhạy cảm đươc dư luân quan tâm. 

1.4. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động 
cua các cơ quan báo chí trên đia ban tinh.

1.5. Đẩy mạnh công tác xây dưng Đảng; phát huy vai trò lãnh đạo cua cấp uỷ 
đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong cơ quan 
báo chí, nhất la người đứng đầu cấp uy, cơ quan, đơn vi.

1.6. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên 
môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý; tăng cường trách nhiệm của  Hội Nhà báo tỉnh 
trong giáo dục đạo đức nghề nghiệp; đẩy mạnh việc theo dõi, kiểm tra, kết luận và 
xử lý đối với người làm báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp; làm tốt công tác thi đua, 
khen thưởng, kịp thời biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu 
biểu trong các phong trào thi đua và hoạt động báo chí. 

2. Nhiệm vụ cụ thể
2.1. Ban Tuyên giáo Tinh uy
-  Chủ trì, phối hợp với  Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ 

chức quán triệt, triển khai Kế hoạch số 156-KH/BTGTW đến các cơ quan báo chí 
trên đia ban tinh. Duy trì tổ chức giao ban báo chí đinh kỳ theo quy chê, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo,  định hướng,  quản lý báo chí trên địa bàn 
tỉnh, đồng thời khích lệ, động viên, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải 
quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động báo chí.

- Tiến hành sơ kết, tổng kết các văn bản của trung ương, của tinh về báo 
chí theo chi đao, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thương 
vu Tinh uy, cu thê:

+ Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động báo chí từ nhiệm kỳ Đại hội XVI 
Đảng bô tinh đến nay (trong năm 2023). 

+ Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng về công tác bổ nhiệm, 



miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí; quy định chỉ đạo, 
định hướng chính trị tư tưởng đối với các vấn đề có tính chất quan trọng, 
phức tạp, nhạy cảm trong nội dung thông tin báo chí; quy định phối hợp giữa 
cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí với các cơ quan Đảng, Nhà nước trong công 
tác chỉ đạo, quản lý báo chí (trong giai đoạn từ năm 2022 - 2025).

+ Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22/11/2017 của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cương chi đao, quản lý, phát huy vai trò 
của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị,  đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ 
(trong năm 2023).

+ Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ 
Chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các 
loại hình truyền thông khác trên internet (trong năm 2023).

- Phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực 
hiện các nội dung liên quan đến công tác báo chí như: Việc thực hiện Quy hoạch 
phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; phối hợp trong việc 
xư lý các hanh vi vi phạm cua cơ quan báo chí, người lam báo; công tác phối hơp 
giữa  cấp  ủy,  chính  quyền  và  các  đoàn thể  trong lãnh đạo,  quản  lý  báo chí… 
(thường xuyên).

-  Chi đạo, đinh hướng thông tin kip thời, phù hơp, hiêu quả, nhất la những 
vấn đê quan trọng, phức tạp, nhạy cảm cần đươc dư báo, phát hiên sớm, xư lý 
nhanh, hạn chê tối đa tác động, ảnh hưởng tiêu cưc. Thưc hiên tốt Quyêt đinh số 
238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) ban 
hanh Quy chê phối hơp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nha nước cùng 
cấp trong viêc thưc thi pháp luât, triên khai kê hoạch phát triên kinh tê, xã hội, giải 
quyết các vấn đề nôi cộm, Nhân dân quan tâm (thường xuyên).

- Phối hợp tham mưu chỉ đạo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 100 năm Ngày 
Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

2.2. Sở Thông tin và Truyền thông 
-  Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí, truyền 

thông trên địa bàn tinh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy định của pháp 
luật;  chỉ đạo, quản  lý,  chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, 
mạng xã hội bảo đảm theo đúng tôn chi, mục đích.

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Luật Báo chí năm 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 và 
các quy định của pháp luật về hoạt động của các báo, tạp chí, trang thông tin điện 
tử, mạng xã hội.

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin báo chí, truyền thông phản ánh về 



các hoạt động trên đia ban tinh; phối hơp nâng cao chất lượng tổ chức các hội nghi 
giao ban báo chí; kịp thời thông tin, định hướng dư luận đối với những vấn đề 
phức tạp, nhạy cảm đươc dư luân quan tâm (thường xuyên).

- Cấp phép thiêt lâp mới trang thông tin điên tư, bản tin nội bộ bảo đảm đúng 
quy định; không cấp phép thiết lập mới các trang thông tin điên tư, bản tin nội bộ 
trùng lặp về mục đích, nội dung thông tin (thường xuyên).

- Thường xuyên rà soát, đánh giá tổng thể tình hình hoạt động của các trang 
thông tin điện tử tổng hợp do Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép. Xử lý 
nghiêm các cơ quan báo chí thông tin sai sư thât vê các hoạt động trên đia ban tinh, 
không đúng tôn chi mục đích, kip thời báo cáo Bộ Thông tin va Truyên thông, Tinh 
uỷ, UBND tinh; dừng hoạt động, tước quyên sư dụng giấy phép theo quy đinh cua 
pháp luât đối với trang thông tin điên tư cua các cơ quan, đơn vi hoạt động không 
đúng quy định, có nhiều sai phạm (thường xuyên).

- Tăng cường giám sát, thanh tra, kiêm tra đinh kỳ va đột xuất đối với hoạt 
động của các cơ quan báo chí của tỉnh và văn phòng đại diện, phóng viên thường 
trú các báo chí trên đia ban tinh; kiên quyêt xư lý theo quy đinh các cơ quan báo 
chí, người làm báo có các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền. Công bố 
công khai kết quả xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng và định 
kỳ báo cáo cơ quan có thẩm quyền kết quả xử lý (06 tháng/lần).

2.3. Hội Nhà báo tinh 
- Thực hiện tốt hơn vai trò, quyền hạn, trách nhiệm trong xử lý vi phạm đạo 

đức nghề nghiệp người làm báo; đẩy mạnh công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, 
kịp thời phát hiện, kết luận rõ ràng và xử lý nghiêm minh các hội viên, người làm 
báo vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm quy tắc sử dụng 
mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; công bố công khai các hội viên, người 
làm báo vi  phạm,  định  kỳ báo cáo  cơ  quan có  thẩm quyền kết  quả xử lý  (6 
thang/lần).

-  Chủ động nhận xét,  đánh giá  về chuyên môn nghiệp vụ,  đạo đức nghề 
nghiêp trong hoạt động tác nghiêp va nội dung thông tin trên báo chí tại các kỳ 
giao ban báo chí và khi xuất hiện vấn đề, vụ việc được dư luận xã hội quan tâm; 
nhắc nhở, chấn chỉnh hoạt động thông tin thiếu khách quan, trung thực, thiếu tính 
định hướng, giáo dục, thẩm mỹ, nhất là việc thực hiện chức năng tư tưởng văn hóa 
và nhiệm vụ chính trị của báo chí cách mạng; thường xuyên giáo dục, nâng cao 
nhận thức về sứ mệnh nghề nghiệp, trách nhiệm đối với xã hội của hội viên, người 
làm báo (thường xuyên).

- Chủ trì phát động triển khai phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa 
trong các cơ quan báo chí; tiêp tục tham mưu nâng cao chất lương Giải báo chí tinh 
Lạng Sơn; động viên đội ngu phong viên, hội viên sáng tạo tác phẩm báo chí tham 
gia Giải báo chí quốc gia va các giải báo chí chuyên nganh..., tạo sân chơi sôi nổi, 
thiêt thưc, bổ ích cho các hội viên, người lam báo. 



- Tăng cường phối hơp tổ chức các chương trình, khoa học đao tạo, bồi dưỡng 
lý luận chính trị,  chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật  kiến thức cho lãnh đạo và 
những người làm báo (thường xuyên).

2.4. Các cơ quan báo chí, truyền thông
- Thưc hiên đúng tôn chi, mục đích, chức năng, nhiêm vụ đươc giao; chấp hanh 

nghiêm các quy đinh cua Đảng, pháp luât cua Nha nước vê hoạt động báo chí; giữ 
nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành chỉ đạo, định hướng thông tin của cơ 
quan co thẩm quyên; ra soát, sưa đổi, bổ sung, ban hanh quy chê hoạt động, kiên 
toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (thường xuyên).

- Phối hợp cung cấp thông tin và xử lý thông tin báo chí tới các ngành, các địa 
phương, đơn vị trong tỉnh, góp phần ngăn chặn những vi phạm trong hoạt động báo 
chí (thường xuyên). 

- Đẩy mạnh truyên thông vê đường lối, chu trương, chính sách, pháp luât cua 
Đảng, Nha nước, thanh tưu phát triên kinh tê, xã hội cua tinh, cua đất nước; danh 
thời lương phản ánh tâm tư, nguyên vọng, vấn đê Nhân dân quan tâm, những tấm 
gương tiêu biêu, cách lam hay, sáng tạo trong các phong trao thi đua, yêu nước. 
Tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
theo Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực 
hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, tuyên truyền nhân 
rộng các gương điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền bảo 
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 
trên báo chí, nhất là những thông tin xấu độc trên không gian mạng (thường xuyên).

- Chấp hanh nghiêm kỷ luât thông tin, thưc hiên tốt Kê hoạch số 13-KH/TU, 
ngày  03/3/2021  của  Ban  Thường  vụ  Tỉnh  ủy  về  thực  hiện  Quy  định  số  234-
QĐ/TW của Ban Bí thư về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước 
(thường xuyên).

- Chăm lo công tác xây dựng Đảng, đề cao trách nhiệm, tính tiền phong, 
gương mẫu cua đảng viên, nhất la người giữ cương vi lãnh đạo. Báo Lạng Sơn, Đai 
Phát thanh va Truyên hình tinh thưc hiên chu trương người đứng đầu cơ quan báo 
chí trực tiếp làm bí thư cấp ủy (thường xuyên).

- Rà soát ban hành các quy định, quy chế của tòa soạn về quy trình tổ chức đề 
tài tác nghiệp, thẩm định, biên tập, phê duyệt xuất bản hoặc sửa chữa, gỡ hạ, đính 
chính tin, bài; quy chế quản lý phóng viên, cộng tác viên, không để lợi dụng danh 
nghĩa báo chí để trục lợi, vi phạm pháp luật (thường xuyên).

- Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua và ký cam kết xây dựng cơ quan báo 
chí văn hóa, người làm báo văn hóa, hướng tới mục tiêu cơ quan báo chí chuyên 
nghiêp, nhân văn va hiên đại. Nâng cao chất lương hoạt động cua các tổ chức đoan 
thể trong cơ quan báo chí (năm 2022 và thường xuyên).

-  Quán triệt  cán bộ,  phóng viên,  biên  tập viên,  người  làm báo thực  hiện 



nghiêm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng 
Mạng xã hội của người làm báo Việt Nam và Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội 
về việc không đưa các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin có xu hướng 
kích động, thông tin có yếu tố nhạy cảm có thể gây hoang mang dư luận xã hội; 
chu động nhăc nhở, xư lý nghiêm những cán bộ, phong viên, biên tâp viên, người 
làm báo có sai phạm (nếu có) (thường xuyên).

2.5. Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng tinh; các huyện ủy, thành 
ủy, đảng ủy trực thuộc; các ban, sở, ngành, Măt trân Tô quôc và các tô chưc  
chinh tri - xa hội tinh 

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí; 
thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước về cung cấp thông tin cho báo chí. 
Phối hợp theo dõi, giám sát, kịp thời phản ánh tới các cơ quan chức năng xem xét, 
xư lý nghiêm những hiên tương lơi dụng hoạt động báo chí đê thưc hiên các hanh 
vi trục lơi, vi phạm các quy đinh, đạo đức nghê nghiêp cua người lam báo (thường 
xuyên).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  chủ trì,  phối hợp với  Sở Thông tin và Truyền 

thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức quán triêt, triên khai thưc hiên Kê hoạch số 156-
KH/BTGTW, ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương đến các cơ quan 
báo chí, truyền thông và các cơ quan liên quan. 

2. Báo Lạng Sơn, Đai Phát thanh va Truyên hình tinh, Tạp chí Văn nghê Xứ 
Lạng, các trang thông tin điên tư tâp trung tuyên truyên những nội dung cơ bản cua 
Kê hoạch nay.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật 
tỉnh, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển 
khai thực hiện; định kỳ (6 tháng/lần) báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy (trước ngày 15/6 và ngày 15/12 hằng năm), để tổng hợp báo cáo Ban 
Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy.

Nơi nhận:     
- Ban Tuyên giáo Trung ương (b/c), 
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c), 
- Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 
- Các  ban,  sở, ngành, Măt trân Tổ quốc va các tổ 
chức chính tri - xã hội tinh,  
-  Sở Thông tin  va Truyên thông,  Hội  Nha báo 
tinh, Hội Văn học nghê thuât tinh, 
- Các cơ quan báo chí trên đia ban tỉnh, 
- Lưu VT. 

TRƯỞNG BAN

                               Đã ký

Phung Quang Hôi
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