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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUAN SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:          /UBND-VHTT 
V/v hướng dẫn tiếp và cung cấp 

thông tin cho báo chí. 

Quan Sơn, ngày       tháng      năm 2023 

 
 Kính gửi: 

      - Trưởng các phòng, đơn vị UBND huyện; 

             - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

      - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 400/STTTT-TTBCXB ngày 28/02/2023 của Sở 

Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa về việc hướng dẫn tiếp và cung cấp 

thông tin cho báo chí. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ngành; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện các 

nội dung sau:  

1. Thực hiện nghiêm công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo 

chí theo quy định tại 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. Phối hợp, cung cấp, minh bạch thông tin đối với 

những yêu cầu cung cấp thông tin đúng quy định, đúng tôn chỉ, mục đích của 

các cơ quan báo, tạp chí, bảo đảm quyền được thông tin của cơ quan báo, tạp 

chí; bảo đảm các cơ quan báo chí hoạt động đúng pháp luật; kiên quyết không 

thực hiện ký kết hợp đồng truyền thông, quảng cáo khi có dấu hiệu lợi dụng 

danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, trục lợi. 

2. Về hướng dẫn tiếp và cung cấp thông tin cho báo chí; trả lời kiến nghị, 

khiếu nại của tổ chức, công dân hoặc khiếu nại của công dân do cơ quan báo chí 

chuyển đến; nhận diện "báo hóa" tạp chí, "báo hóa" trang thông tin điện tử tổng 

hợp, "báo hóa" mạng xã hội và biểu hiện "tư nhân hóa" thực hiện theo đúng 

hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 400/STTTT-

TTBCXB ngày 28/02/2023 về việc hướng dẫn tiếp và cung cấp thông tin cho 

báo chí.  

(Gửi kèm theo Công văn số 400/STTTT-TTBCXB của Sở Thông tin và 

Truyền thông). 



2 

 

3. Danh sách các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ 

quan báo chí Trung ương và tỉnh khác đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đăng 

tải tại địa chỉ: https://stttt.thanhhoa.gov.vn/NewsDetail.aspx?Id=485.  

Nhận được công văn này, yêu cầu Trưởng các phòng, ngành; Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ (p/h); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, VHTT. 
 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Chu Đình Trọng 
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