
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VX 
V/v chấn chỉnh tình trạng lợi dụng 

danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, 

hoạt động trái pháp luật 

Lai Châu, ngày        tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị báo chí, truyền thông của tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh; 

- Văn phòng đại diện các CQ báo chí TW thường trú tại tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 4854/BTTTT-CBC ngày 26/11/2021 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa 

báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật (Sao gửi kèm theo). Để góp phần 

chấn chỉnh, hạn chế triệt để tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách 

nhiễu, hoạt động trái pháp luật như phản ánh của Bộ Thông tin và Truyền thông 

tại Công văn nên trên, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định tại Luật Báo chí, Nghị định 

119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ, nội dung Công văn số 

4854/BTTTT-CBC ngày 26/11/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông và nội 

dung Công văn này tại cuộc họp cơ quan, đơn vị; 

- 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, bảo đảm quyền được thông 

tin của cơ quan báo chí, bảo đảm các cơ quan báo chí hoạt động đúng pháp luật; 

kiên quyết không thực hiện hợp đồng truyền thông, quảng cáo khi có dấu hiệu 

lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, trục lợi; 

- Khi phát hiện dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái 

pháp luật hoặc có hiện tượng sách nhiễu, lưu lại bằng chứng, kịp thời báo cho cơ 

quan chức năng của địa phương (cơ quan Công an, Sở Thông tin và Truyền 

thông, Hội Nhà báo cấp tỉnh,...) xử lý nghiêm theo quy định.  

2. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí tại địa phương; thực 

hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra hoạt động của Văn phòng đại diện, phóng 

viên thường trú trên địa bàn theo quy định; chủ động phát huy thẩm quyền được 

pháp luật giao, nhất là tại Nghị định 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của 



Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt 

động xuất bản để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kể cả đối với hoạt động của 

cơ quan báo chí của Trung ương; 

- Hướng dẫn, thông báo công khai rộng rãi đầu mối, số điện thoại để các 

cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh phản ánh hiện tượng sách nhiễu, lợi 

dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật; 

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh xử lý nghiêm theo 

quy định đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của luật về báo chí; báo 

cáo UBND tỉnh, đồng thời thông báo kết quả xử lý về Bộ Thông tin và Truyền 

thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam để có biện pháp 

chấn chỉnh hoạt động của cơ quan báo chí. 

3. Người đứng đầu cơ quan báo chí: 

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương thông tin và công tác quản lý nhà báo, 

phóng viên, cộng tác viên. Quán triệt, chỉ đạo nhà báo, phóng viên, cộng tác 

viên thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về báo chí; đúng tôn chỉ, mục 

đích ghi trong giấy phép; 

- Khi yêu cầu cung cấp thông tin hoặc cấp giấy giới thiệu, nội dung phải 

phù hợp với tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép; giấy giới thiệu phải ghi rõ 

làm việc với cơ quan, tổ chức nào, nội dung gì, thời gian cụ thể. Không cấp giấy 

giới thiệu cho người không phải phóng viên cơ quan báo chí; không cấp giấy 

giới thiệu cho cộng tác viên nhưng ghi chức danh là phóng viên. 

4. Hội Nhà báo tỉnh đẩy mạnh theo dõi, giám sát, kiểm tra việc hoạt động, 

hành nghề báo chí đối với các thành viên; kết luận rõ ràng đối với người làm báo 

vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo, Quy tắc sử dụng Mạng 

xã hội của người làm báo Việt Nam để làm cơ sở xử lý tiếp theo. 

Căn cứ nội dung Văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng 

các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, cơ quan báo chí của tỉnh, văn phòng đại diện của 

các cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:      

- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- V, C, CB; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, VX4. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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