TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Trị, ngày ỒQthảng £ năm 2018
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Số 9 9 0 -CV/TU
V/v thực hiện Kết luận 23-KL/TW
ngày 22/11/2017của Ban B ỉ thư
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-Thường
Thường trực các huyện, thị, thành uỷ, Đảng ủy TT Tỉnh ủy.

-------------------- Tròng thời gian qua, hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh đã góp

ỆẦu

(luan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng,

klL>) c^ n h sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính
quyền địa phương tới các tầng lóp Nhân dân, định hướng dư luận xã hội; đồng
1GK, && thời, đấu tranh, phản bác các quan điểm, nhận thức lệch lạc, các luận điệu xuyên
-/ẻCcA
•/ tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; thực hiện ngày càng hiệu quả chức
f â w ^ i ĩ ắ h g giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản có nhiều
chuyển biến tích cực. Việc chỉ đạo, định hướng tư tưởng, nhất là đối với các vấn đề
quan trọng, phức tạp, nhạy cảm ừong nội dung thông tin của báo chí được các cấp ủy
Đảng quan tâm.
Tuy nhiên, việc phát huy vai trò báo chí, xuất bản trong ngăn chặn, đẩy lùi
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong nội bộ chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và còn nhiều bất
cập, hạn chế. Công tác chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông túi cho báo chí chưa
chủ động và kịp thời.
Quán triệt và thực hiện Kết luận 23-KL/TW, ngày 22/11/2017 của Ban Bí
thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 62 - HD/BTGTW, ngày 16/4/2018 của
Ban Tuyên giáo Trung ương về việc quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 23KL/TW, ngày 22/11/2017, của Ban Bí thư Khóa xn về “tăng cường chỉ đạo, quản lý,
phát huy vai trò trách nhiệm của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn đấy lùi sự
suy thoải về tư tưởng chỉnh trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa ”
trong nội bộ ”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các
sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực
hiện tốt các nội dung sau:
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1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 23KL/TW, ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các
cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền, sự phối họp đồng bộ, chặt chẽ của cả hệ
thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân để phát huy vai ữò của báo chí, xuất
bản trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng thcri, phát huy vai trò của
Hội Nhà báo tỉnh trong việc định hướng nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ
công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

2. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao
nhận thức về vị trí, vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chủ
động phối họp ữong chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho các cơ quan
báo chí; thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin; phát huy
vai trò của các tổ chức đảng, đoàn thể chính chính t r ị - x ã hội, cơ quan chủ quản
báo chí, các cơ quan báo chí ừong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
3. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh:
Trên cơ sở quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 của Chính
phủ (sắp ban hành) xây dựng quy hoạch phát triển và quản lý báo chí tỉnh Quảng
Trị. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 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 ừên internet; Nghị đinh 72/2013/NĐ-CP, ngày 15
tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và
thông tin trên mạng; Nghị định 27/2018/NĐ-CP, ngày 01/3/2018 của Chính phủ về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, ngày 15 tháng
7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông
tin trên mạng.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:
Là cơ quan trực tiếp chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về báo chí,
xuất bản; cơ quan đầu mói trực tiếp chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng, nhất là
đối với các vấn đề quan ừọng, phức tạp, nhạy cảm trong nội dung thông tin của
báo chí theo Quyết định 157-QĐ/TW, ngày 29/4/2008 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng.
Tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt và hướng dẫn thực hiện các văn bản
chỉ đạo của Đảng về báo chí, xuất bản; phát huy, nâng cao hiệu quả công tác chỉ
đạo, định hướng báo chí, xuất bản; đổi mới, nâng cao chất lượng giao ban báo chí.
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Tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền đề xuất việc bổ nhiệm, miễn
nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí; tham mưu chỉ đạo các cơ
quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh thực
hiện nghiêm túc Nghi định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 9/2/2017 của Chính phủ và
Quyết định số 957-QĐ/TU, ngày 16/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc
Quy đinh việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
Phối hợp với sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND
tỉnh chỉ đạo, đinh hướng hoạt động của cơ quan báo chí; chăm lo xây dựng tổ chức
bộ máy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơ sở vật chất - kỹ thuật cho cơ quan
báo chí.
5. Sở Thông tin và Truyền thông:
Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản; có kế hoạch tiếp tục
triển khai Quyết định 157-QĐ/TW của Ban Bí thư phù hợp với tình hình mới, gắn
với việc thực hiện Luật Báo chí ban hành năm 2016; xử lý nghiêm, kịp thời các sai
phạm của cơ quan báo chí, hoạt động xuất bản và các cá nhân có liên quan; nghiên
cứu, đề xuất các giải pháp pháp lý và kỹ thuật để hạn chế việc đăng tải, phát tán
thông tin xấu độc trên mạng xã hội.
6. Hội Nhà báo tỉnh:
Phát huy vai trò của Hội Nhà báo tỉnh ừong việc tham gia phối họp với các
cơ quan chỉ đạo, quản lý trong việc lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản; kịp thời
động viên, khen thưởng phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí có nhiều
thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong
nội bộ. Giúp đỡ, tạo điều kiện, động viên phóng viên báo chí trung ương và địa
phương về thực hiện Luật Báo chí 2016 và 10 Điều quy định của Hội Nhà báo Việt
Nam về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.
7. Cơ quan báo chí:
Nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, năng lực quản lý, lý luận
chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán
bộ lãnh đạo, quản lý và đội ngũ phóng viện, biên tập viên. Thường xuyên đấu tranh
phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức,
lối sống trong đội ngũ những người làm báo. Tăng cường công tác xây dựng đảng
và chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong cơ quan báo chí. Bám sát
mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, củng cố và tăng cường sự thống nhất trong
Đảng, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước
đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Phát huy tính chủ
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động, sáng tạo, dân chủ đi đôi với yêu cầu tuân thủ pháp luật ữong đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kết hợp “xây” và “chống”, lấy tích
cực đẩy lùi tiêu cực; coi trọng việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mói, điển
hình tiên tiến. Nâng cao hơn nữa chất lượng thông tin, tuyên truyền, chú trọng tính
định hướng chính trị tư tưởng, tính văn hóa, khoa học trong công tác báo chí.
Rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế quản lý, quy chế hoạt động, quy trình
nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường tính công khai, minh bạch, phát huy dân chủ,
xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng vị trí công tác, nhất là trách nhiệm
của người đứng đầu.
8.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn;
họp tác và cung cấp thông tin cho báo chí trên tinh thần trung thực, khách quan
đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước; phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cơ quan có
trách nhiệm và nhu cầu thông tin của Nhân dân.
Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối họp với các cơ quan chức năng
có liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công văn này; thường xuyên báo cáo
kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.
Nơi nhân:
- Vụ Báo chí- Xuất bản, BTGTW (để b/c),
- Cơ quan đại diện BTGTW tại Đ N (để b/c),
- Như kính gửi,
- Lãnh đạo Ban TG Tỉnh ủy,
- MTTQVN và các đoàn thể tỉnh,
- Các cơ quan báo chí tỉnh, HNB tỉnh
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

T/M BAN THƯỜNG v ụ
ỊÓ BÍ THƯ

ạm Đức Châu

