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KẾ HOẠCH 

Thông tin tuyên truyền trên báo chí Trung ương giai đoạn 2018 - 2020 
 

Nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin tuyên truyền 
về tỉnh Lạng Sơn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế, 
xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong giai đoạn 2018 - 2020 và những 
năm tiếp theo, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch Thông tin tuyên truyền 
trên báo chí Trung ương giai đoạn 2018 - 2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

Chủ động tuyên truyền trên báo chí truyền thông cấp quốc gia về tình hình 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối 
ngoại của tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, bài bản, chính thống, toàn diện và kịp 
thời; xây dựng hình ảnh tỉnh Lạng Sơn với bản sắc văn hóa đặc sắc, môi trường 
đầu tư ngày càng hấp dẫn, nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Thể hiện mối quan hệ tích cực của địa phương với báo chí, truyền thông; 
tăng cường thông tin chân thực, tích cực về Lạng Sơn trên các phương tiện báo 
chí truyền thông để từ đó khai thác hiệu quả các nguồn lực từ truyền thông, báo 
chí các cấp nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai 
đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo.  

Hạn chế tình trạng cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, các tổ chức, cá 
nhân có trách nhiệm trên địa bàn tỉnh không chủ động nắm bắt và giải quyết kịp 
thời tình hình, diễn biến phức tạp do thông tin trên báo chí đăng tải chưa khách 
quan, chưa được kiểm chứng, không đúng luật định đối với Lạng Sơn. 

2. Yêu cầu  

  Việc cung cấp, trao đổi thông tin giữa UBND tỉnh Lạng Sơn, các cơ quan, 
đơn vị trực thuộc với các cơ quan báo chí truyền thông phải bảo đảm tính khách 
quan, chính xác, kịp thời, đúng tôn chỉ, mục đích, phạm vi của từng cơ quan báo 
chí và các quy định của pháp luật. 

Thông tin có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp 
với tình hình, điều kiện thực tế của tỉnh. 

Quá trình hoạt động của cơ quan báo chí Trung ương tại tỉnh Lạng Sơn có 
sự phối hợp, cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm 
của địa phương, tuân thủ Luật Báo chí năm 2016, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP 
ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết phát ngôn và cung cấp thông 
tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và các quy định hiện hành. 
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II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THÔNG TIN  

1. Nội dung thông tin 

1.1. Tập trung tuyên truyền 03 chương trình trọng tâm của tỉnh gồm: Đẩy 
mạnh phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Đầu tư phát triển 
kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông và Chương trình tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. 

1.2. Thông tin kịp thời về các chủ trương, chính sách, các dự án trọng 
điểm của tỉnh (công tác giải phóng mặt bằng; tiến độ thi công; chất lượng và kết 
quả đầu tư,…); tình hình hoạt động thương mại xuất nhập khẩu; quá trình đô thị 
hóa; hoạt động của kinh tế ngoài quốc doanh, kinh tế nông nghiệp và nông thôn. 

1.3. Nguồn tài nguyên du lịch độc đáo, thị trường tiềm năng, một số chính 
sách phát triển du lịch Lạng Sơn của Trung ương, của tỉnh, chính sách ưu đãi và 
thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ; giới thiệu quảng bá các sản phẩm 
nông sản có thế mạnh đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

1.4. Hoạt động của cấp ủy, chính quyền trong điều hành phát triển kinh tế 
- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; khối đại đoàn kết các dân tộc; sự đồng 
lòng ủng hộ của quần chúng nhân dân; công tác cải cách thủ tục hành chính, 
nâng cao hiệu lực hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hiện tinh 
giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị.  

1.5. Văn hóa - lịch sử - kinh tế của Lạng Sơn và mối quan hệ tương tác 
với các tỉnh, thành, khu vực trong nước và nước ngoài; thực trạng và những dự 
báo, định hướng, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của tỉnh; trách 
nhiệm của Lạng Sơn với cả nước và cả nước với Lạng Sơn. 

1.6. Các lĩnh vực khác trên cơ sở đề xuất và thống nhất giữa các bên. 

2. Lĩnh vực, loại hình báo chí ưu tiên phối hợp 

2.1. Tiêu chí  

- Tiêu chí chung: Cơ quan báo chí Trung ương đã có giấy phép hoạt động 
báo chí từ 05 - 10 năm, trường hợp là cơ quan báo chí địa phương phải là đơn vị 
có quan hệ hợp tác truyền thống với tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiêu chí đối với loại hình báo chí phát thanh - truyền hình: Trong 06 
kênh chương trình truyền hình có chỉ số khán giả truyền hình cao nhất trên phạm 
vi cả nước1, có đầy đủ các chuyên đề như thời sự, đầu tư, đối ngoại, kinh tế, văn 
hóa - du lịch, an ninh, quốc phòng;... Cụ thể: (1) Đài Truyền hình Việt Nam - 
VTV; (2) Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV; (3) Truyền hình Công an Nhân dân - 
ANTV; (4) Truyền hình thông tấn; (5) Truyền hình quốc phòng; (6) Truyền hình 
thành phố Hồ Chí Minh;... 

- Tiêu chí đối với các loại hình báo in, báo điện tử: Công nghệ báo chí 
truyền thông hiện đại; có tương tác với độc giả; khả năng truy cập nhanh, thuận 
                                           
1 Căn cứ Thông tư số 37/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định về quy trình, thủ tục công bố số liệu đo lường khán giả truyền hình phục vụ đánh giá 
hiệu quả nội dung truyền hình 
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tiện, có lượng độc giả lớn, có khả năng xem được nhiều lần, hình thức sinh 
động, thu hút người xem; có nhiều chuyên mục: thời sự, giáo dục, pháp luật, 
kinh doanh, thể thao, nông thôn - miền núi, giải trí;... Cụ thể: (1) Báo Nhân dân; 
(2) Báo Người đại biểu Nhân dân; (3) Thông tấn xã Việt Nam; (4) Báo Dân trí; 
(5) Tin nhanh Việt Nam VnExpress; (6) Báo Thương hiệu và Công luận;... 

2.2. Định hướng phối hợp đối với loại hình báo chí 

a) Các cơ quan báo chí phát thanh và truyền hình 

Phạm vi chính với các nội dung 1.1; 1.2; 1.3 tại mục 1. phần II. 

b) Các cơ quan báo in, báo điện tử 

Chủ yếu phối hợp các nội dung 1.4; 1.5; 1.6 tại mục 1, phần II. 

* Tùy theo các giai đoạn và chương trình tuyên truyền cụ thể sẽ linh hoạt 
trong việc vận dụng các tiêu chí và định hướng phối hợp với các khối cơ quan 
báo chí thuộc các nhóm nêu trên. 

3. Hình thức thông tin 

- Thông tin bằng các thể loại báo chí truyền thông như tin tức, phóng sự, 
phim tài liệu, tọa đàm, phỏng vấn, trailer ngắn,... 

- Thời lượng và vị trí đăng tải thông tin tại các chuyên đề, chuyên mục, 
phù hợp với từng lĩnh vực và nội dung thông tin. 

III. CƠ CHẾ PHỐI HỢP THÔNG TIN 

1. Thời gian và các bước thiết lập cơ chế phối hợp 

1.1. Trong năm 2018 

- Xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền cụ thể, trong đó xác định nội 
dung, hình thức, đối tượng cơ quan báo chí phối hợp, thể loại báo chí truyền 
thông, … thực hiện định kỳ, đột xuất. 

- Ký kết văn bản hợp tác truyền thông giai đoạn 2018 - 2020 giữa UBND 
tỉnh Lạng Sơn với các cơ quan báo chí truyền thông.  

- Tất cả các sản phẩm báo chí truyền thông trong khuôn khổ kế hoạch đều 
được thảo luận giữa hai bên trước khi đăng tải (thông qua cơ chế hợp tác có 
nguyên tắc, mục đích, chủ đề khung của hai bên). 

- Sau khi đăng tải, có phương tiện kỹ thuật để định tính và định lượng 
phản hồi của người nghe, xem, đọc (thống kê lượng người truy cập trên website, 
có bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội). 

1.2. Năm 2019 và 2020  

- Xây dựng Kế hoạch truyền thông của năm (2019, 2020) và tiếp tục thực 
hiện các nội dung, phương thức hợp tác đã ký kết giữa tỉnh Lạng Sơn với các cơ 
quan báo chí Trung ương. 

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động phối hợp truyền 
thông với từng cơ quan báo chí theo thời gian ký kết. 
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2. Kinh phí thực hiện 

- Kinh phí thực hiện bố trí từ ngân sách của Nhà nước trong dự toán chi 
thường xuyên hằng năm của Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị 
và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

- Kinh phí xã hội hóa. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho 
UBND tỉnh ban hành các văn bản hợp tác, cơ chế phối hợp; thực hiện Kế hoạch; 
theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh để triển khai công tác 
tuyên truyền; là đầu mối tiếp nhận các đề xuất từ các cơ quan báo chí truyền 
thông trong khuôn khổ hoạt động hợp tác. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng mối quan hệ phối hợp với các cơ 
quan quản lý báo chí cấp Trung ương để các hoạt động báo chí đối với tỉnh Lạng 
Sơn tuân thủ đúng khuôn khổ quy định của pháp luật. 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lựa chọn các nội dung, hình thức hợp tác 
truyền thông phù hợp. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh nội dung, hình thức phối hợp phù 
hợp theo từng năm, từng giai đoạn. 

- Tổ chức đội ngũ dư luận viên đánh giá hiệu quả tuyên truyền của các sản 
phẩm báo chí truyền thông trong Kế hoạch. 

- Định kỳ 6 tháng, một năm phối hợp cùng các cơ quan báo chí tiến hành 
tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh. Thống nhất 
nội dung tuyên truyền cho năm tiếp theo. 

2. Sở Tài chính 

Tham mưu, giúp UBND tỉnh cân đối kinh phí thực hiện Kế hoạch; hướng 
dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành. 

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thẩm tra các đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông để tham mưu cho 
UBND tỉnh ban hành văn bản hợp tác giữa UBND tỉnh Lạng Sơn với các cơ 
quan báo chí Trung ương.  

4. Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố 

- Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp với Sở Thông 
tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí Trung ương để thực hiện Kế hoạch. 

- Thực hiện việc cung cấp thông tin theo Luật Báo chí 2016, Nghị định số 
09/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành; bố trí đội ngũ dư 
luận viên để theo dõi kết quả thông tin tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội; 
mỗi cơ quan đơn vị là một lực lượng chuyên gia thông tin chuyên ngành phối 
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hợp với các cơ quan báo chí truyền thông tạo dựng hình ảnh tích cực của Lạng 
Sơn trên báo chí, truyền thông. 

- Kịp thời phản ánh về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền 
thông các thông tin thiếu chính xác trên báo chí, truyền thông để cùng thống 
nhất giải pháp giải quyết kịp thời, triệt để. 

- Báo cáo tình hình triển khai, đề xuất các hình thức, nội dung phối hợp 
tuyên truyền với các cơ quan báo chí Trung ương thông qua Sở Thông tin và 
Truyền thông trước ngày 30/11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ 
Thông tin và Truyền thông theo quy định.  

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Phối hợp, định hướng nội dung tuyên truyền theo quý, 6 tháng, 9 tháng, 
năm hoặc đột xuất về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các chương 
trình, đề án, dự án, chính sách của tỉnh làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị xây 
dựng kế hoạch tuyên truyền. 

6. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh  

- Chủ trì phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành 
liên quan cung cấp hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh 
trong việc thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế doanh nghiệp, kinh tế hợp 
tác xã như xây dựng, quảng bá thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm… 

- Có kế hoạch mở rộng thị trường, liên kết đầu tư, liên kết thương hiệu, 
liên kết hoạt động với các tổ chức, doanh nghiệp lớn ngoài tỉnh để thông qua các 
chương trình trong Kế hoạch này tuyên truyền, quảng bá những tiềm năng, lợi 
thế của Lạng Sơn, của doanh nghiệp Lạng Sơn ra ngoài tỉnh; đồng thời giới thiệu 
các doanh nghiệp ngoài tỉnh có thể tham gia vào thị trường Lạng Sơn, thông qua 
Lạng Sơn để mở rộng ra thị trường nước ngoài. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc hoặc có những vấn 
đề mới phát sinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo kịp thời với UBND tỉnh 
(qua Sở Thông tin và Truyền thông) để kịp thời xử lý, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Hiệp hội DN, Liên minh HTX tỉnh; 
- C, PVP, các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX (LHH). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

 
Nguyễn Long Hải 
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