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CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

              Đăk Nông, ngày  11  tháng 12 năm 2017 

 

BÁO CÁO 
CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN, BÁO CHÍ,  

XUẤT BẢN THÁNG 11/2017  

 

I. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN  

Trong tháng 11/2017, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục chủ 

động bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông 

tin và Truyền thông, kịp thời tuyên truyền đúng trọng tâm những chủ trương, 

chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về kinh tế, văn hóa - xã hội, an 

ninh - quốc phòng, các vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế được dư 

luận xã hội quan tâm, đáp ứng được nhu cầu thông tin của nhân dân.  

Báo chí tập trung thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Lãnh 

đạo Đảng, Nhà nước tiếp, hội đàm với lãnh đạo các nền kinh tế thành viên tham 

dự APEC 2017; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại biểu ưu tú dự Đại 

hội Đoàn Thanh niên Quân đội lần thứ IX; Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, 

kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 12 tại Thành phố Đà Nẵng; Thủ 

tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đảng 

về việc công bố quyết định và nội dung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của 

một số bộ, cơ quan tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện 

Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị, tiếp Chủ tịch Tập đoàn Alibaba Jack Ma… 

Các cơ quan báo chí cũng phản ánh kịp thời, toàn diện về Tuần lễ cấp cao 

APEC 2017, nêu bật quá trình tham gia APEC của Việt Nam, nhấn mạnh, khẳng 

định vai trò, nỗ lực, sáng kiến, đóng góp của nước chủ nhà Việt Nam tại APEC 

2017. Thông tin tuyên truyền của báo chí đã làm nổi bật chủ đề của APEC 2017: 

Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung. 

Báo, đài tiếp tục thông tin Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, công tác 

khắc phục hậu quả của cơn bão số 12 và 14, phản ánh những thiệt hại nặng nề về 

tài sản và tính mạng của người dân do bão, lũ gây ra đối với các địa phương, nhất 

là các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Thừa Thiên Huế…. 

Đối với báo chí trong tỉnh đã  thông tin về Tuần lễ cấp cao APEC 2017B 

diễn ra tại thành phố Đà Nẵng, hoạt động của đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp 

thứ 4, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Lê Diễn – UVBCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh 

ủy thăm làm việc với xã Đạo Nghĩa (Đắk R’lấp) để nắm bắt tình hình xây dựng 

nông thôn mới (NTM) trên địa bàn và thăm một số nhà máy, dự án tại các xã: 

Đắk Wer, Kiến thành (Đắk R'lấp) và bon Đắk R’moan, xã Đắk R’moan, thị xã 
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Gia Nghĩa về việc xây dựng bon phát triển toàn diện, bền vững, trở thành bon 

điểm của thị xã Gia Nghĩa và của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới .... Các 

trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

20/11; các khu dân cư trên địa bàn tỉnh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết; tình hình 

khắc phục thiệt hại cơn bão số 12 ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.  

Về công tác xây dựng Đảng: báo chí chú trọng thông tin việc thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đào tạo nguồn cán bộ chủ 

chốt của tỉnh. Các tin, bài tiêu biểu: Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn ở xã Đắk 

Nia: Nâng cao hiệu quả, hiệu lực lãnh đạo ở cơ sở (Báo Đắk Nông ngày 

16/11/2017); Nữ cán bộ tâm huyết với công tác quân sự (Báo Đắk Nông 16/11); 

Thuận Hà, cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nêu gương (Báo Đắk Nông ngày 

29/11); Sự kết tinh tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong Di chúc 

của Người (Báo Đắk Nông ngày 20/11) ; Đắk Glong tập trung nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực trong đồng bào dân tộc thiểu số (Báo Đắk Nông 7/11). … 
Nội dung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn được quan tâm như: Tuyên 

truyền các ngày lễ lớn trong tháng như: 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga 

(07/11); Ngày Pháp luật Việt Nam; 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc 

thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017); 35 năm Ngày nhà giáo Việt 

Nam (20/11); 71 năm Ngày thành lập Đảng bộ Quân khu 5 (22/12/1946 - 

22/12/2017) và 72 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Đắk 

Nông (27/10/1945 - 27/10/2017).v.v... 

Đối với thông tin Kinh tế – Xã hội: Thông tin về phát triển nông nghiệp, 

nông thôn tại các địa phương, cơ sở, nhất là công tác xây dựng nông thôn mới; 

tình hình thu hoạch cà phê, các loại nông sản khác của bà con nông dân trên địa 

bàn tỉnh; nêu gương một số cá nhân, đơn vị có cách làm hay trong việc phát triển 

kinh tế nông nghiệp.  Ngoài ra, báo đài địa phương cũng thông tin về công tác 

phát triển doanh nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư; công tác xây dựng đội ngũ 

doanh nhân trên địa bàn tỉnh; hoạt động đóng nộp thuế của các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh.: Một số bài viết tiêu biểu:  Đắk Nông tăng năng lực xuất khẩu điện 

sang Campuchia (TTXVN/Tin Tức Online 14/11); Thuận Hà, nông dân luân 

phiên trồng rau, củ, quả để mang lại thu nhập cao (Báo Đắk Nông 15/11); Phấn 

đấu thu ngân sách năm 2017 đạt 1.800 tỷ đồng (Báo Đắk Nông 06/11);  Năm 

2017, Đắk Nông phấn đấu thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới 

(Truyenhinhdaknong.vn 15/11).. 

Bên cạnh đó, báo chí, cũng phán ánh một số tồn tại, hạn chế trong phát 

triển kinh tế, đầu tư, ổn định đời sống xã hội mà các cấp, các ngành và một số địa 

phương cần tiếp tục có sự định hướng, đưa ra giải pháp triển khai hiệu quả hoặc 

có phương hướng khắc phục như: Gian nan đường đến trường (Bản tin thời sự 

trưa 14/11 - Đài Phát thanh và Truyền hình Đăk Nông); Toàn tỉnh ước thiệt hại 

15 tỷ đồng do ảnh hưởng bão Damrey; Đăk Nông: Diện tích liên kết hồ tiêu thấp 

(Bản tin thời sự trưa 02/11 - Đài Phát thanh và Truyền hình Đăk Nông); Xã 

Quảng Trực gặp khó khăn trong thực hiện tiêu chí giảm nghèo và giao thông 
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(Bản tin thời sự trưa 02/11 - Đài Phát thanh và Truyền hình Đăk Nông); Phóng 

sự 3 kỳ:  Người dân Suối Phèn ước mơ được làm "công dân" (Báo Đắk Nông các 

ngày 14, 15, 16/11) ;Hướng đi nào cho sản xuất rau an toàn (Bản tin thời sự trưa 

28/11 - Đài Phát thanh và Truyền hình Đăk Nông); Đường liên xã Đắk P’lao - 

Đắk R’măng xuống cấp, hư hỏng (Báo Đắk Nông 29/11). 

Đối với hoạt động Phóng viên thường trú và báo chí Trung ương, địa 

phương khác trên địa bàn tỉnh, trong tháng 10/2017, lực lượng này tiếp tục có 

nhiều tin, bài, phản ánh các vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn 

tỉnh như: Đắk Nông mở rộng diện tích cây ăn quả (Dantocmiennui.vn 16/11); 

Nâng cấp hệ thống đường dây xuất khẩu điện đến Campuchia (Công Thương 

17/11, tr11); Bỏ nghề giáo viên về trồng bơ xen cà phê, thu hơn 2 tỷ/năm 

(Hoinongdan.org.vn 27/11.. 

Ngoài ra,  phóng viên thường trú và hoạt động thường xuyên trên địa bàn 

tỉnh cũng có nhiều bài viết có tính phát hiện, đưa ra các kiến nghị ngành chức 

năng của tỉnh quan tâm giải quyết nhằm chăm lo đời sống nhân dân, giải quyết 

các nhu cầu, vấn đề bức xúc của người dân trên địa bàn, như: Công trình cấp 

nước bỏ hoang: Dân vẫn “khát” nước sạch (TTXVN/Bnews.vn 28/11);Toà ra 

lệnh bắt tạm giam 7 cựu chiến binh có đúng luật? (Pháp Luật Thành phố Hồ Chí 

Minh Online 28/11); Đắk Nông: Cầu treo hư hỏng, nông dân làm rẫy đu dây qua 

suối (Tapchigiaothong.vn 23/11); Đắk Nông: Lò sấy cà phê ‘xả khói’ gây ô 

nhiễm (Phapluatmoitruong.vn 23/11).. …. 

Nhìn chung, trong tháng, Sở Thông tin và Truyền thông đã bám sát nội 

dung, chương trình, kế hoạch công tác trong năm để triển khai thực hiện đối 

với lĩnh vực QLNN về báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở 

đảm bảo về tiến độ, chất lượng và nội dung công việc được giao. Hoạt động 

báo chí trên địa bàn tỉnh đã chấp hành tốt tôn chỉ, mục đích, quy định của 

pháp luật, thông tin đầy đủ các sự kiện quan trọng, thu hút đông đảo sự quan 

tâm của bạn đọc và khán, thính giả. Nhiều sự kiện chính trị quan trọng của 

tỉnh, đất nước được báo chí tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng; phản ánh 

đầy đủ trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng; 

tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước đến với nhân dân.  

Nhiều thông tin báo chí có tính phát hiện, phản ánh, được các cơ quan 

chức năng tại địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh, kịp thời đưa ra 

phương án xử lý, khắc phục bước đầu giúp ổn định đời sống người dân.  

- Hoạt động hệ thống truyền thanh các huyện, thị xã được duy trì ổn 

định, công tác tiếp, phát sóng nhìn chung được đảm bảo. 

Tuy nhiên, trong hoạt động tuyên truyền của các cơ quan báo chí vẫn 

còn một số tồn tại hạn chế như:  

- Báo chí Trung ương và địa phương khác (trong đó có đội ngũ phóng viên 

thường trú, phóng viên đăng ký tác nghiệp thường xuyên) khi thông tin còn thiên 
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nhiều về thông tin tiêu cực, hạn chế; nội dung hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá cho 

tỉnh còn ít. Nhiều phóng viên thường trú chưa tích cực tham gia các sự kiện Họp 

báo cung cấp thông tin do tỉnh tổ chức. 

- Công tác báo cáo định kỳ của Tạp chí Nâm Nung, Đài Phát thanh – 

Truyền hình tỉnh và một số Đài Truyền thanh cấp huyện, đội ngũ phóng viên 

thường trú chưa đảm bảo, chậm trễ, gây khó khăn cho công tác tổng hợp nội dung 

báo cáo định kỳ. 

- Trang TTĐT tăng về số lượng nhưng chất lượng hoạt động còn hạn chế; 

nhiều Trang TTĐT tổng hợp của các sở, ngành chậm cập nhật thông tin, việc 

quản lý nội dung thông tin, kinh phí hoạt động còn hạn chế. 

Nội dung tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống chưa 

chú trọng đến nhiều việc phản ánh kết quả thực hiện ở cơ sở; nhất là phát 

hiện những cách làm hiệu quả hoặc những khó khăn, chưa phù hợp nảy sinh 

từ quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết. Báo chí địa phương còn 

tình trạng sai sót lỗi kỹ thuật, nội dung phản ánh chưa đúng với thực tế tình 

hình địa phương, ngành.  Đối với phóng viên thường trú:  vẫn còn tình trạng 

phóng viên thường trú chấp hành chưa nghiêm túc sự quản lý nhà nước về 

báo chí của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, không tham gia hoặc 

tham gia không đầy đủ các buổi họp giao ban báo chí định kỳ do Sở Thông 

tin và Truyền thông và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp tổ chức; chưa thực 

hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định. Đồng thời, việc đăng ký nhân sự 

phóng viên hoạt động thường trú và tác nghiệp thường xuyên của một số cơ 

quan báo chí còn chưa đảm bảo. Điều này dẫn đến khó khăn trong công tác 

quản lý cũng như tạo điều kiện hoạt động cho phóng viên thường trú.  

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN, BÁO CHÍ, 

XUẤT BẢN 

1. Công tác tham mưu văn bản, tổ chức thực hiện; định hướng tuyên 

truyền.  

 Thông báo danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2017. 

 Báo cáo kết quả thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2017 

 Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, các cơ 

quan báo chí trên địa bàn tỉnh, các phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh về việc 

phản hồi thông tin; đề nghị cải chính trên báo chí. 

 Đề nghị Báo Tài nguyên và Môi trường, Báo Lao Động, Báo Tuổi trẻ đăng 

ký nhân sự hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

Công tác hướng dẫn tuyên truyền: Tham mưu ban hành 1 văn bản hướng 

dẫn tuyên truyền Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 

từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2017; Tuyên truyền hỗ trợ công tác quản lý, kiểm 

tra, xử lý hoạt động săn bắt, vận chuyển, mua bán động vật hoang dã trái pháp 
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luật tại khu vực hang động núi lửa huyện Krông Nô; Tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh lở mồm, long móng trên gia súc; Tăng cường công tác 

phòng, chống đuối nước trẻ em trong mùa mưa, bão, lũ; Tuyên truyền hưởng ứng 

“Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”… 

2.  Công tác phản hồi thông tin báo chí 

a) Những nội dung đề nghị phản hồi 

Trong tháng 11/2017, Sở Thông tin và Truyền thông có 2 công văn đề nghị 

UBND các huyện, thị xã phản hồi thông tin báo chí phản ánh. Cụ thể: Đề nghị 

UBND huyện Tuy Đức kiểm tra, xử lý thông tin bài báo “Vụ lấn chiếm đất lâm 

nghiệp trái pháp luật tại huyện Tuy Đức, Đắk Nông: Kiến nghị UBKT Tỉnh ủy 

vào cuộc”; UBND huyện Đắk Glong (bài báo “Đắk Nông: Cầu treo hư hỏng, 

nông dân làm rẫy đu dây qua suối”). 

b) Các nội dung, vấn đề được phản hồi 

Trên cơ sở thông tin báo chí tổng hợp tại Bản tin Điểm báo (hàng ngày, 

hàng tuần) và đề nghị của Sở Thông tin và Truyền, một số cơ quan, đơn vị, địa 

phương đã có văn bản xác minh, phản hồi thông tin báo chí, cụ thể: 

 - Ngày 13/11/2017, UBND thị xã Gia Nghĩa có Báo cáo số 3465/BC –

UBND về xác minh thông tin bài báo “Hơn 1.000m² đất ở Gia Nghĩa: Nhiệt tình 

cấp, vội vàng thu” đăng trên Báo Đắk Nông số ra ngày 5/10/2017 . Qua thông tin 

bài báo, UBND thị xã Gia Nghĩa đã cử cán bộ xác mình, kiểm tra, UBND thị xã 

Gia Nghĩa phản hồi như sau:  Qua kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn  liền với đất số CD 

289442, thửa đất số 742, tờ bản đồ số 3, với diện tích  1.040m² cho bà Nguyễn 

Thị Liên tổ dân phố 1, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, UBND thị xã Gia 

Nghĩa đã giải quyết theo thủ tục và trình tự quy định. Tuy nhiên, trong quá trình  

kiểm tra, xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của bà Liên, UBND phường 

không phát hiện diện tích đề nghị cấp của bà Liên đang xảy ra tranh chấp với 

Công ty cổ phần đường bộ Đắk Lắk. Sau khi phát hiện sai sót, UBND thị xã Gia 

Nghĩa đã giao phòng Tài Nguyên và Môi trường thị xã làm việc và thông báo cho 

bà Nguyễn Thị Liên giao lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để UBND thị xã 

Gia Nghĩa thu hồi, trường hợp bà Liên không giao nộp thì UBND thị xã Gia 

Nghĩa hủy bỏ tính pháp lý của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà 

Liên năm 2016, đồng thời là rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan. 

3. Đối với lĩnh vực xuất bản, in, phát hành, trang thông tin điện tử 

- Cấp 11 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho các đơn vị: Tập 

san Khoa học và Công nghệ số 3 năm 2017 (Trung tâm Thông tin và Ứng dụng 

khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông); Nông lịch Đắk Nông năm 2018 (Trung tâm 

Khuyến nông tỉnh Đắk Nông); Tờ rơi tuyên truyền bảo vệ rừng (Khu Bảo tồn 

thiên nhiên Nam Nung); Thông tin lý luận và thực tiễn số 12 năm 2017 (Trường 

Chính trị tỉnh); Sổ tay dành cho công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả 
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kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Sở Nội vụ); Tập san Người làm báo 

số 6 (Hội Nhà báo tỉnh); tờ rơi tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả (Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Đắk 

Nông); Tập san trí thức và cuộc sống số 2 năm 2017 (Liên hiệp các hội khoa học 

và kỹ thuật tỉnh); Kỷ yếu Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến bỉnh tỉnh Đắk Nông 

khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Hội Cựu chiến bỉnh tỉnh Đắk Nông); Tờ rơi một 

số quy định về quản lý, bảo vệ mốc biên giới quốc gia và khu vực biên giới; Khái 

quát lịch sử hình thành biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia (Ban chỉ đạo 

phân giới cắm mốc tỉnh Đắk Nông). 

Cấp 3 giấy phép thiết lập trang Thông tin điện tử tổng hợp cho 3 trường 

học của huyện Cư Jút gồm: Trường tiểu học Lý Tự Trọng; Tiểu học Ngô Quyền, 

Mầm non Hoa Hồng. 

III. HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN THÁNG 12/2017 

1. Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của 

Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh theo Hướng dẫn số 32-HD/BTGTW của Ban Tuyên Giáo Trung ương. 

Tuyên truyền việc Học tập, quán triệt,triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng theo Hướng dẫn spps 52-HD/BTGTW 

của Ban Tuyên Giáo Trung ương. 

2. Tuyên truyền thành công của Năm APEC 2017 và Tuần lễ cấp cao 

APEC 2017, nêu bật vị thế, vai trò của nước chủ nhà Việt Nam. 

3. Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 

Mậu Thân 1968, tập trung vào các nội dung: Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, 

sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần 

chiến đấu anh dũng, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước của quân và dân ta. 

4. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong tháng 12/2017 như: Ngày 

thế giới phòng chống AIDS (1/12);  Kỷ niệm 71 năm ngày toàn quốc kháng chiến 

(19/12/1946 – 19/12/2017); Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/ 

1944 – 22/12/2017); ngày lễ Noen (25/12/2017)… 

5. Tuyên truyền Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 

2017 từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2017 (theo Kế hoạch số 150/KH-BCĐ và 

công văn số 1811/BCĐ-AIDS ngày 01/11/2017 của Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và 

THPTTDBVANTQ). 

6. Tuyên truyền hỗ trợ công tác quản lý, kiểm tra, xử lý hoạt động săn bắt, 

vận chuyển, mua bán động vật hoang dã trái pháp luật tại khu vực hang động núi 

lửa huyện Krông Nô (theo công văn số 6088/UBND-NN ngày 1/11/2017 của 

UBND tỉnh). 

7. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lở mồm, long móng 

trên gia súc (theo công văn số 6086/UBND-NN ngày 1/11/2017 của UBND tỉnh). 
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Trên đây là báo cáo công tác QLNN về báo chí – xuất bản tháng 11/2017 

và một số nội dung thông tin tuyên truyền tháng 12/2017 của Sở Thông tin và 

Truyền thông.  

 

Nơi nhận:                                                                                          

- Bộ TTTT (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c);   

- BTG Tỉnh ủy;  

- Cơ quan đại diện Bộ TTTT tại Đà Nẵng; 

- Cục Báo chí; 

- Cục PT,TH&TTĐT; 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh;                                                

- Hội Nhà báo tỉnh; 

- Đài TTTH các huyện, thị xã; 

- Các bản tin, cổng/trang TTĐT;  

- Cơ quan, phóng viên thường trú; 

- Ban Giám đốc;                                                           

- Lưu VT, BCXB.                              

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Châu Ngọc Ba 
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