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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Quy chế phát ngôn  

và cung cấp thông tin cho báo chí 6 tháng đầu năm 2022 

  
 

Thực hiện Công văn số 587/STTTT-TTBCXB, ngày 03 tháng 6 năm 2022 của 

Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí. Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm báo cáo kết quả thực 

hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 6 tháng đầu năm 2022, cụ thể 

như sau: 

I. Công tác triển khai 

1. Tình hình xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

từng người, từng bộ phận. 

Tiếp tục thực hiện Thực hiện Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND, ngày 

30/8/2019, của UBND tỉnh Hà Nam về việc Ban hành Quy chế Phát ngôn và 

cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam. 

Gắn với hội nghị giao ban hằng tháng, quý, UBND huyện thường xuyên 

quán triệt việc tổ chức thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí 

với các cơ quan, ban, ngành thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn, yêu cầu 

thực hiện ngay việc phổ biến, tuyên truyền Quy chế phát ngôn và cung cấp thông 

tin cho báo chí đến cán bộ, công chức trong đơn vị, đồng thời phân công người 

phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; phân công bộ phận theo dõi, nắm 

bắt để cung cấp thông tin kịp thời khi báo chí đăng thông tin sai sự thật về lĩnh 

vực, địa bàn do cơ quan quản lý. 

UBND nhân dân huyện đã phân công Đồng chí Chủ tịch UBND huyện là 

người phát ngôn và cung cấp thông tin của UBND huyện cho báo chí. 

Giao nhiệm vụ cho Đài truyền thanh huyện tuyên truyền, phổ biến Quy chế 

phát ngôn rộng rãi trên đài truyền thanh huyện và thực hiện việc tiếp âm đài các 

xã, thị trấn.  
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2. Thông tin về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 

 6 tháng đầu năm, UBND huyện không công bố bằng văn bản về họ tên, chức 

vụ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của người phát ngôn và cung cấp thông tin cho 

báo chí đến Sở thông tin truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn 

tỉnh và đăng tải thông tin trên cổng thông tin điện tử của huyện do không có sự thay 

đổi về các chức danh. 

II. Kết quả thực hiện. 

1. Cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của huyện 

Cổng thông tin điện tử của huyện đã được cập nhật đầy đủ thông tin theo 

Quy định tại điều 10 của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 

2011 của Chính phủ. 

 Duy trì việc cập nhật thông tin về tổ chức bộ máy hành chính, bản đồ địa 

giới hành chính đến cấp phường, xã, điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống 

văn hóa, di tích, danh thắng; tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh 

đạo cơ quan. 

 Cập nhật các tin tức, sự kiện trong các lĩnh vực: văn hóa- xã hội, kinh tế chính 

trị, sức khỏe đời sống, giáo dục- đào tạo; các tin hoạt động của UBND huyện. Luôn 

cập nhật đầy đủ và kịp thời Lịch làm việc của UBND huyện hàng tuần, Lịch tiếp 

dân hàng tháng, các thông tin chỉ đạo điều hành của UBND huyện. 

 Tần suất cung cấp thông tin 6 tháng đầu năm 2022 trung bình 30 tin/tháng. 

 Trả lời các câu hỏi hợp lệ của công dân trên Chuyên mục Hỏi- Đáp đảm 

bảo kịp thời, không quá hạn, không để câu hỏi tồn đọng. Trong 6 tháng đầu năm 

2022 có 02 câu hỏi trên chuyên mục Hỏi- Đáp 

2. Tổ chức họp báo 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện chưa tổ chức cuộc họp báo nào. 

3. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường 

- Trong 6 tháng đầu năm không có vụ việc gì đột xuất, bất thường 

4.  Đánh giá kết quả 

a. Ưu điểm: 

Việc thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ 

quan hành chính Nhà nước huyện Thanh Liêm đến nay, cơ bản đảm bảo đúng quy 

định; việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đều được các cơ 

quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn trong huyện thực hiện nghiêm. Hầu hết các 
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xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều phân công người phát ngôn, người được ủy quyền 

phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định. Những người được phân 

công phát ngôn hoặc được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin đều bảo đảm 

các tiêu chuẩn, năng lực, hiểu biết, nắm vững các quy định pháp luật về báo chí; có 

khả năng giao tiếp, phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin; có lập trường chính trị, tư 

tưởng vững vàng; có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực khách quan, am hiểu sâu về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực của cơ quan quản lý.  

Nội dung phát ngôn phong phú, bao quát các lĩnh vực. Về cơ bản các cơ 

quan thực hiện việc phát ngôn đúng thẩm quyền được giao. Trong 6 tháng đầu 

năm 2022, UBND huyện phát ngôn và cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ 

quan báo chí khoảng 15 lần; UBND các các xã, thị trấn phát ngôn, cung cấp 

thông tin cho báo chí khoảng 25 lần. 

Ngoài ra, đồng chí Chủ tịch UBND huyện- người phát ngôn và cung cấp 

thông tin của UBND huyện thường xuyên tiếp báo chí cung cấp thông tin về các 

lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Tiếp nhận và đăng tải công khai toàn 

bộ các bài viết phản ánh toàn bộ hoạt động của các phòng, ban, ngành, các tổ 

chức, đoàn thể thuộc huyện và các xã, thị trấn trên cổng thông tin điện tử tỉnh Hà 

Nam để giúp cho cơ quan báo chí chủ động nắm thông tin kịp thời các hoạt động 

của huyện.   

Tại các Hội nghị, Hội thảo, các hoạt động của các cơ quan Nhà nước đều có 

giấy mời và có sự tham dự của cơ quan đài báo của tỉnh, của huyện về dự, đưa tin. 

Khi có sự kiện đột xuất đều cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời, tạo điều kiện 

thuận lợi cho các phóng viên báo chí nắm được nguồn thông tin chính thống, đưa tin 

một cách đầy đủ, chính xác, toàn diện. Nhờ đó, báo chí địa phương, Trung ương, 

ngành, đã đưa tin phản ánh về các sự kiện hoạt động nổi bật của huyện và định 

hướng thông tin tuyên truyền, phản ánh kịp thời tình hình kinh tế, xã hội, an ninh 

quốc phòng trên địa bàn huyện.  

Các xã, thị trấn cũng đã tích cực phối hợp với các cơ quan đài báo cung cấp 

đầy đủ các thông tin về các lĩnh vực, các vấn đề cơ quan báo chí quan tâm, đồng 

thời tiếp nhận xử lý thông tin, các kiến nghị, đề nghị của các cơ quan đài báo 

hoặc của cá nhân, tổ chức thông qua cơ quan đài báo chuyển đến. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, việc thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí, các cơ quan hành chính nhà nước huyện Thanh Liêm đã 
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thực hiện tốt quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh 

và các quy định của Pháp luật về việc cung cấp thông tin báo chí, tạo điều kiện 

thuận lợi giúp cho các nhà báo tác nghiệp, tiếp nhận được nguồn thông tin chính 

thống từ các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện. 

6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai các dự án đầu 

tư, với những khó khăn nhất định, tiềm ẩn những yếu tốt phức tạp về an ninh, 

chính trị và những vấn đề xã hội như: Tình trạng vi phạm luật đất đai, Luật khai 

thác khoáng sản, Luật đê điều và các vấn đề về công tác giải phóng mặt bằng, trật 

tự an ninh xã hội...vì vậy UBND huyện luôn xác định việc thực hiện quy chế phát 

ngôn và cung cấp thông tin báo chí là nhiệm vụ hết sức quan trọng; việc phát 

ngôn, thông tin báo chí đảm bảo phải chính xác, kịp thời, đúng thực tiễn xã hội, 

định hướng dư luận, phản ánh sâu rộng về những thuận lợi, khó khăn cũng như 

những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần quan trọng 

vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - Quốc phòng ở địa 

phương, tác động tích cực đến đời sống xã hội và định hướng chính trị tư tưởng, 

dư luận xã hội; giúp cho nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ những vấn đề nảy sinh, 

tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.  

b. Hạn chế. 

Việc chủ động cung cấp thông tin cho báo chí còn hạn chế. 

c. Nguyên nhân của hạn chế. 

Việc thực hiện các quy định trong Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin 

báo chí tuy đã được quán triệt sâu rộng và có sự nỗ lực thực hiện của các cơ 

quan, đơn vị, tuy nhiên vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như việc triển khai thực 

hiện có lúc, có nơi còn lúng túng; một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng né 

tránh gặp gỡ báo chí để phát ngôn và cung cấp thông tin. Nguyên nhân là do 

Người phát ngôn tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện đa số 

chưa được đào tạo về nghiệp vụ phát ngôn nên còn hạn chế trong việc cung cấp 

thông tin cho báo chí.  Thủ trưởng một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công 

tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 

III. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới 

- Tiếp tục Chỉ đạo thực hiện đúng các quy định về phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND, ngày 30/8/2019, 
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của UBND tỉnh Hà Nam về việc Ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông 

tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

-  Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về kinh tế- xã hội, điều hành, quản 

lý nhà nước trên địa bàn lên Cổng thông tin của huyện. 

-  Cập nhật, công bố kịp thời thông tin về Người phát ngôn, cung cấp cấp 

thông tin cho báo chí. 

-  Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan báo chí khi có 

nhu cầu. 

IV. Kiến nghị, Đề xuất. 

Đề nghị Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, của tỉnh có liên quan 

tăng cường sự phối hợp trong việc tuyên truyền Luật Báo chí, Quy chế người 

phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí. 

Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn và cung 

cấp thông tin cho báo chí cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao năng lực, đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ phát ngôn được giao. 

Tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề về việc phát ngôn cung cấp thông tin 

báo chí tạo điền kiện cho cán bộ, công chức gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, nâng 

cao nhận thức, kỹ năng tác nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./. 
   

 

Nơi nhận:        
- Sở Thông tin và TT; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Dũng 
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