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QUY ĐỊNH 

về sự phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

----- 

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 

5 khoá X về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới; Quyết định số 

155-QĐ/TW, ngày 23/4/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định 

về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Thông tin 

và Truyền thông, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan Đảng, Nhà 

nước trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí;  

Căn cứ Luật Báo chí năm 2016;  

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 03/3/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 234-QĐ/TW, ngày 08/9/2020 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 

Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Tờ trình số 187-TTr/BTGTU, 

ngày 21/10/2022,  

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quy định về sự phối hợp trong công tác 

chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:   

Điều 1. Nguyên tắc phối hợp 

1. Phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, 

đơn vị có liên quan đến công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, bảo đảm nguyên 

tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia. 

2. Phối hợp trên tinh thần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện để 

các bên tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ chung cũng như nhiệm vụ của từng cơ 

quan, đơn vị; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý 

báo chí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Điều 2. Các công việc chính và cơ chế phối hợp 

1. Tham mưu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác 

báo chí trên địa bàn tỉnh  

- Cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Nhà báo tỉnh; các 

cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; 

các cấp uỷ trực thuộc và các cơ quan, đơn vị liên quan. 
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- Nội dung: Tham mưu xây dựng và thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị 

của cấp ủy đảng về chỉ đạo, quản lý trong hoạt động báo chí; định hướng về chính 

trị tư tưởng, nhất là các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trong nội dung 

thông tin của báo chí; định hướng phát triển báo chí; công tác giáo dục chính trị tư 

tưởng trong cơ quan báo chí. 

2. Tham mưu thực hiện pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch báo chí 

- Cơ quan chủ trì: Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh (Sở Thông tin và 

Truyền thông là cơ quan được ủy quyền). 

- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Hội Nhà báo tỉnh. 

- Nội dung: Tham mưu xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh quy định, chính sách 

về báo chí; chiến lược phát triển báo chí của tỉnh; cấp phép, thu hồi giấy phép hoạt 

động báo chí; kiểm tra, thanh tra, xử lý các cơ quan báo chí và các nhà báo vi 

phạm quy định của pháp luật. 

3. Tham mưu xây dựng và thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về 

hoạt động của Hội Nhà báo  

- Cơ quan chủ trì: Hội Nhà báo tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Sở Thông tin và Truyền thông; 

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; các cơ quan báo chí; các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Nội dung: Tham mưu triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động của Hội Nhà báo, quyền và lợi 

ích hợp pháp, chính đáng của hội viên Hội Nhà báo; đào tạo, bồi dưỡng cho cán 

bộ, hội viên về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất cách mạng, đạo đức 

nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của hội viên, nhà báo.  

Tham mưu cho Hội đồng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn xây dựng chương trình, 

kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Đề án tổ chức Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn 

bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Động viên đội ngũ phóng viên, hội viên sáng tạo tác 

phẩm báo chí tham gia Giải báo chí quốc gia và các giải báo chí chuyên ngành. 

Chủ trì phát động triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng môi trường văn 

hóa trong các cơ quan báo chí. 

Điều 3. Tổ chức giao ban  

Định kỳ 06 tháng tổ chức giao ban về lĩnh vực báo chí giữa các cơ quan, đơn 

vị liên quan (khi có nội dung quan trọng, cấp bách có thể tổ chức giao ban đột xuất).  

- Cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Nhà báo tỉnh; Hội 

Văn học Nghệ thuật tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 

và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; các cơ quan báo chí; 

các cấp uỷ trực thuộc; các cơ quan, đơn vị liên quan.  

- Nội dung:  

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Điều hành thảo luận; nhận xét, đánh giá về việc các 
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cơ quan hướng dẫn, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí trong thực hiện chủ 

trương, đường lối của Đảng về hoạt động báo chí; định hướng về chính trị tư tưởng 

trong nội dung thông tin của các cơ quan báo chí, nhất là các vấn đề quan trọng, 

phức tạp, nhạy cảm trong thông tin tuyên truyền; sự phối hợp của các cơ quan chỉ 

đạo, quản lý báo chí với các cơ quan báo chí. 

Sở Thông tin và Truyền thông: Nhận xét, đánh giá công tác thực thi pháp 

luật, chính sách về báo chí của các cơ quan báo chí; biểu dương các cơ quan báo 

chí có ưu điểm, thành tích nổi bật, đồng thời phê bình, nhắc nhở, đề xuất xử lý các 

cơ quan báo chí vi phạm pháp luật trong hoạt động báo chí; giải đáp những vấn đề 

được nêu ra tại cuộc giao ban liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về báo chí.  

Hội Nhà báo tỉnh: Tham gia ý kiến về các hoạt động báo chí; thông báo 

những hoạt động nổi bật của tổ chức hội, hội viên, nhà báo; kiến nghị cơ quan chủ 

quản, cơ quan báo chí những vấn đề liên quan đến hoạt động của tổ chức hội, hội 

viên, nhà báo.  

Văn phòng Tỉnh uỷ: Cử đại diện lãnh đạo dự, phối hợp với các cơ quan liên 

quan cung cấp thông tin bằng văn bản cho các cơ quan báo chí về lĩnh vực công tác 

xây dựng Đảng, các sự kiện chính trị nổi bật, chương trình công tác, các hoạt động 

của Thường trực Tỉnh uỷ; phối hợp với cơ quan chủ trì báo cáo xin ý kiến chỉ đạo 

của Thường trực Tỉnh uỷ đối với những nội dung quan trọng, phức tạp, nhạy cảm 

để kịp thời định hướng thông tin, tuyên truyền.  

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh: Cử đại diện lãnh đạo dự, phối hợp với các 

cơ quan liên quan cung cấp thông tin bằng văn bản cho các cơ quan báo chí về tình 

hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, các lĩnh vực khác của tỉnh, 

những vấn đề, sự kiện được báo chí quan tâm phản ánh.  

Các cơ quan liên quan: Chủ động phối hợp, đề xuất với cơ quan chủ trì đối 

với việc cung cấp thông tin về tình hình, nhiệm vụ thường xuyên, kết quả, phương 

hướng, nhiệm vụ, biện pháp xử lý, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh (nếu 

có) của cơ quan, đơn vị, cơ sở. 

Lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, lãnh đạo các cơ quan báo chí nêu ý 

kiến, vấn đề trao đổi, thảo luận. 

Đại diện cơ quan chủ trì giao ban kết luận; đối với những vấn đề chưa giải 

đáp, cơ quan chủ trì xin ý kiến lãnh đạo và giải đáp tại kỳ giao ban tiếp theo. 

Điều 4. Cung cấp thông tin hằng tuần cho báo chí  

- Cơ quan chủ trì: Uỷ ban nhân dân tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông là cơ 

quan được ủy quyền). 

- Cơ quan phối hợp: Hội Nhà báo tỉnh; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; các cơ 

quan báo chí; các sở, ngành của tỉnh; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

thành viên cấp tỉnh; uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị 

liên quan. 

- Nội dung: Hằng tuần, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp thông tin từ 

các sở, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cấp tỉnh; uỷ ban 
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nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan (các đơn vị gửi văn 

bản về Sở Thông tin và Truyền thông trước 15 giờ 00 phút, thứ Sáu hằng tuần).  

Sau khi tổng hợp, hoàn thiện nội dung (bảo đảm đầy đủ, toàn diện, kịp thời về 

các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, những vấn đề, sự kiện 

được dư luận quan tâm), Sở Thông tin và Truyền thông gửi qua hệ thống địa chỉ 

email, cung cấp thông tin tích cực, nổi bật, điển hình cho các cơ quan báo chí, 

truyền thông trên cả nước, kết kợp đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lạng 

Sơn và thông báo cho các cơ quan báo chí, truyền thông trên cả nước biết để khai 

thác thông tin, đồng thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

về những nội dung đã cung cấp hằng tuần cho báo chí.  

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc 

Tỉnh uỷ; các đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh; các huyện ủy, thành ủy, đảng 

ủy trực thuộc; các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội tỉnh  

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; 

thường xuyên theo dõi, tổng hợp nội dung thông tin báo chí của Trung ương, địa 

phương đưa tin phản ánh về các lĩnh vực chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh để biểu dương, 

tuyên truyền nhân rộng. Phối hợp theo dõi, giám sát, kịp thời phản ánh tới các cơ 

quan chức năng xem xét, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, 

gây hoang mang dư luận, những hiện tượng lợi dụng hoạt động báo chí để thực 

hiện các hành vi trục lợi, vi phạm các quy định, đạo đức nghề nghiệp của người 

làm báo.  

Điều 6. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ báo chí 

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, 

Hội Nhà báo tỉnh, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, các cơ quan, đơn vị liên quan 

khảo sát, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng; xây dựng và thẩm định các chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cơ quan làm công tác chỉ đạo, quản lý báo 

chí; hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo 

chí; theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ báo chí. 

Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền 

thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ 

quan, đơn vị liên quan khảo sát, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kiến 

thức chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan đến 

hoạt động báo chí; tuyên truyền, phổ biến, theo dõi, đánh giá việc thực hiện chính 

sách, pháp luật về báo chí. 

Hội Nhà báo tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông 

tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan chăm lo bồi dưỡng nghiệp vụ 

công tác hội, nghiệp vụ báo chí, nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật, phẩm 

chất cách mạng, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, hội viên. 
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Các cơ quan phối hợp mở lớp đào tạo, bồi dưỡng phải bảo đảm tiết kiệm, 

chất lượng, hiệu quả. 

Điều 7. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động báo chí 

Thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 8. Kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên của các cơ quan 

chỉ đạo, quản lý, cơ quan báo chí trong việc thi hành Điều lệ Đảng và các quy 

định của Đảng về hoạt động báo chí 

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. 

- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền 

thông, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Nội dung: Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

cấp uỷ trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên 

trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là các nội dung liên 

quan đến sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện kỷ luật của Đảng trong các cơ quan chỉ 

đạo, cơ quan quản lý, cơ quan báo chí. Phát hiện kịp thời, nhân rộng các điển hình 

tiên tiến, nhân tố mới; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan kiểm tra của Hội 

Nhà báo Việt Nam, cơ quan chủ quản và các cơ quan báo chí nhắc nhở, xử lý kỷ 

luật những tổ chức đảng, đảng viên không nghiêm túc chấp hành hoặc vi phạm kỷ 

luật đảng.  

Điều 9. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính với các loại hình 

báo chí; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện  

- Cơ quan chủ trì: Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh (Sở Tài chính là 

cơ quan được ủy quyền).  

- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Sở Thông tin và Truyền 

thông; Văn phòng Tỉnh uỷ; Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh và 

các cơ quan, đơn vị liên quan.  

- Nội dung: Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính xây 

dựng, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính; kiểm tra, thanh tra 

công tác quản lý tài chính đối với các loại hình báo chí, các cơ quan báo chí. Bố trí 

đầy đủ kinh phí phục vụ các hoạt động báo chí, truyền thông (các quy định, chính 

sách về báo chí, tổ chức hội nghị giao ban, họp báo, gặp mặt báo chí, xử lý các 

tình huống phát sinh...) phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.  

Điều 10. Tổ chức xét các tác phẩm tham gia giải báo chí  

Hội Nhà báo tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 

giải báo chí, xét chọn các tác phẩm tham gia giải báo chí các cấp.  

Điều 11. Quản lý văn phòng đại diện cơ quan báo chí, phóng viên báo 

chí thường trú tại Lạng Sơn 

- Cơ quan chủ trì: Uỷ ban nhân dân tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông là cơ 

quan được ủy quyền).  
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- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Hội Nhà báo tỉnh và các cơ 

quan, đơn vị liên quan.  

- Nội dung: Văn phòng đại diện cơ quan báo chí, phóng viên báo chí thường 

trú tại Lạng Sơn thực hiện theo quy chế; chịu sự quản lý nhà nước của Sở Thông 

tin và Truyền thông về hoạt động báo chí tại địa phương; thường xuyên tham gia 

các hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh.  

Thông qua giao ban báo chí, các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở 

Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh đánh giá, nhận xét, bàn kế hoạch 

phối hợp quản lý hoạt động của văn phòng đại diện cơ quan báo chí, phóng viên 

báo chí thường trú tại Lạng Sơn. Nội dung tập trung vào các vấn đề: Thực hiện chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo chí, góp phần xây dựng địa phương và cơ 

quan báo chí vững mạnh về mọi mặt. Biểu dương, khen thưởng văn phòng đại diện 

cơ quan báo chí, phóng viên báo chí thường trú tại Lạng Sơn có thành tích nổi bật 

trong hoạt động báo chí; đồng thời nhắc nhở, phê bình, xử lý kịp thời các yếu kém, 

khuyết điểm, sai phạm.   

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của báo chí, truyền 

thông Trung ương viết về tỉnh Lạng Sơn; tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra 

hoạt động của những phóng viên được cơ quan báo chí phân công theo dõi địa bàn.  

Điều 12. Phối hợp quản lý phóng viên báo chí nước ngoài hoạt động trên 

địa bàn tỉnh 

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở Ngoại vụ là cơ quan được ủy 

quyền). 

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, các cơ 

quan, đơn vị liên quan. 

- Nội dung: Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

xây dựng chương trình đón tiếp, định hướng cung cấp thông tin, theo dõi, quản lý 

hoạt động của phóng viên báo chí nước ngoài đủ điều kiện, đến hoạt động báo chí 

trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật (các hoạt động thu thập tư liệu: Chụp 

ảnh, ghi âm, ghi hình, phỏng vấn, thăm các địa điểm, cơ sở,…). 

Khi phát hiện phóng viên báo chí nước ngoài hoạt động không có giấy phép 

của Bộ Ngoại giao, không theo chương trình đăng ký, không đúng mục đích, vi 

phạm các khu vực cấm, quy chế đi lại, xâm hại đến các di sản, tài sản của địa 

phương và các quy định pháp luật khác, các cơ quan, đơn vị kịp thời thông tin cho 

Sở Ngoại vụ và cơ quan an ninh để xác minh thông tin, tạm đình chỉ hoạt động; Sở 

Ngoại vụ chịu trách nhiệm báo cáo Bộ Ngoại giao và phối hợp với cơ quan an ninh 

của tỉnh để thống nhất phương thức xử lý.  

Điều 13. Quy định về mối quan hệ và lề lối làm việc 

1. Định kỳ 06 tháng (hoặc họp đột xuất khi có nội dung quan trọng, cấp 

bách), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 

thông, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan họp đánh giá, nhận xét 
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việc thực hiện Quy định này. Sau cuộc họp, có thông báo về nội dung, kết quả, xác 

định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, quản lý báo chí cho thời gian 

tiếp theo; thông báo được gửi cho tất cả các cơ quan, đơn vị tham gia.  

2. Các vấn đề cần trao đổi để đi đến thống nhất, cơ quan, đơn vị được hỏi ý 

kiến phải có văn bản trả lời trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, nếu không 

thể trả lời đúng hạn thì phải có công văn phúc đáp, nêu rõ lý do, đề xuất ý kiến. 

Những trường hợp cần thống nhất ý kiến xử lý nhanh thì lãnh đạo các cơ quan, đơn 

vị tham gia thực hiện Quy định này có thể trao đổi trực tiếp hoặc bằng hình thức 

thông tin phù hợp. 

3. Các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện trao đổi các văn bản do cơ quan, 

đơn vị mình ban hành liên quan đến nội dung của Quy định để các bên cùng biết 

và phối hợp thực hiện. 

4. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện Quy định này có chế độ 

liên hệ, trao đổi, thông báo kịp thời các vấn đề cần phối hợp, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả việc chỉ đạo, quản lý báo chí. 

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 

thông, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, sơ kết, 

tổng kết việc thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu nảy sinh vấn đề 

vướng mắc, phản ánh kịp thời về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (qua Ban Tuyên giáo 

Tỉnh uỷ) để nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

6. Quy định này có hiệu thực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy định số 

386-QĐ/TU, ngày 14/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sự phối hợp trong 

công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.   

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Trung ương, 

- BCSĐ Bộ Thông tin và Truyền thông,   (B/c) 

- Hội Nhà báo Việt Nam, 

- Thường trực Tỉnh uỷ,  

- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc     

Tỉnh uỷ; các đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh, 

- Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ,  

- Các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Nội 

vụ, Ngoại vụ, Tài chính, Hội Nhà báo tỉnh, Hội 

Văn học Nghệ thuật tỉnh, 

- Các văn phòng: Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh,  

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh,  

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Nghiệm 
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