
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /STTTT–TTBCXB 
V/v hướng dẫn tiếp và làm việc với phóng 

viên các cơ quan báo chí 

Cao Bằng, ngày         tháng 7  năm 2020 

              

         Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

    

 Căn cứ Luật Báo chí số 103/2016/QH13, ngày 05/4/2016; 

  Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 9/2/2017 của Chính phủ ban hành Nghị định 

quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan 

hành chính nhà nước;  

  Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND, ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng 

ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

 Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và truyền thông tại Công văn số 

2595/BTTT-CBC, ngày 14/7/2020 về phối hợp triển khai quy hoạch báo chí và thực 

hiện chức năng tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác báo chí 

truyền thông trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh một số quy trình, thủ tục trong tiếp và trả 

lời phóng viên các cơ quan báo chí như sau:  

 1. Quan tâm, sử dụng danh sách; tôn chỉ, mục đích của 839 cơ quan báo chí 

trên cả nước trong quá trình giao tiếp với báo chí 

 Danh sách 839 cơ quan báo chí, tôn chỉ, mục đích tại địa chỉ: 

https://www.mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/142418/Ton-chi-muc-dich-cac-

co-quan-bao-chi.html.  

 2. Hướng dẫn giao tiếp báo chí 

 Trong quá trình làm việc với phóng viên báo chí, đề nghị các cơ quan, đơn vị đối 

chiếu với Danh sách 839 cơ quan báo chí nêu trên, cung cấp thông tin bảo đảm phù 

hợp với mục đích, tôn chỉ của từng báo và từng loại hình báo và tạp chí. Đồng thời 

việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cần thực hiện đúng thẩm quyền, 

đúng quy định. 
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 * Khi nhận được đề nghị làm việc của phóng viên báo chí, các cơ quan, đơn 

vị cần lưu ý: 

 - Đề nghị xuất trình thẻ nhà báo còn thời hạn sử dụng do Bộ Thông tin và 

Truyền thông cấp. Trường hợp không có thẻ nhà báo, đề nghị xuất trình giấy giới 

thiệu kèm theo giấy tờ tùy thân có ảnh (giấy giới thiệu chỉ có giá trị chứng minh 

người có tên trong giấy giới thiệu là người của cơ quan báo chí. Chỉ người được cấp 

thẻ nhà báo mới có đủ quyền theo quy định tại Luật Báo chí 2016). Cần nhận biết 

Thẻ nhà báo để tránh nhầm lẫn với các loại thẻ, giấy tờ khác như Thẻ Hội viên Hội 

Nhà báo, Thẻ tác nghiệp, Thẻ phóng viên,… không có giá trị như Thẻ nhà báo. 

 + Nếu chỉ có giấy giới thiệu của cơ quan báo chí thì các tổ chức, cá nhân trong 

quá trình giao tiếp, làm việc, có thể cung cấp thông tin ở mức độ nhất định, việc 

cung cấp thông tin được thực hiện theo quy định của Luật Báo chí 2016, Luật tiếp 

cận thông tin 2016 và văn bản hướng dẫn thi hành; nội quy, quy chế của cơ quan, 

đơn vị. 

 + Luật Tiếp cận thông tin 2016 và Luật Báo chí 2016 quy định công dân Việt 

Nam và nhà báo có quyền tiếp cận thông tin của cơ quan nhà nước, tuy nhiên Luật 

Tiếp cận thông tin quy định rõ những thông tin mà người dân không được tiếp cận 

hoặc được tiếp cận nhưng có điều kiện (Điều 6 và Điều 7). 

 - Giấy giới thiệu chỉ có giá trị trong thời hạn nhất định do cơ quan báo chí cấp; 

ghi rõ tên cơ quan, tổ chức cần làm việc, nội dung và thời gian làm việc cụ thể với 

chính cơ quan, đơn vị và phóng viên đến làm việc. 

  - Nếu cá nhân (phóng viên) không xuất trình được một trong hai giấy tờ nêu trên, 

các cơ quan, đơn vị có quyền từ chối đề nghị cung cấp thông tin. 

 * Trong quá trình cung cấp thông tin cho báo chí, các tổ chức, cá nhân lưu 

ý: 

 - Nếu cần thiết lưu lại các thông tin, yêu cầu (văn bản, hình ảnh, ghi âm,...) của 

phóng viên, nhà báo để làm căn cứ xác định nội dung làm việc liên quan giữa các 

bên bảo đảm đúng quy định của pháp luật; nếu được đề nghị phỏng vấn và thực hiện 

trả lời phỏng vấn thì có quyền yêu cầu xem lại nội dung trả lời trước khi đăng, phát. 

Cơ quan báo chí và người phỏng vấn phải thực hiện yêu cầu đó (Lưu ý: nhà báo 

không được dùng những ý kiến phát biểu tại hội nghị, hội thảo, các cuộc gặp gỡ, trao 

đổi, nói chuyện (trực tiếp hoặc qua điện thoại) có nhà báo tham dự thành bài phỏng 

vấn nếu không được sự đồng ý của người phát biểu. Khoản 3, Điều 40, Luật Báo chí 

năm 2016). 
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 - Trường hợp chưa có thông tin đầy đủ, chính xác để cung cấp thông tin theo đề 

nghị của phóng viên, người phát ngôn của cơ quan, đơn vị có thể sắp xếp lịch hẹn 

làm việc với phóng viên vào thời gian gần nhất. Việc cung cấp thông tin được thực 

hiện qua nhiều hình thức khác nhau (bằng văn bản, đăng tải trên Cổng thông tin điện 

tử của đơn vị, email,…). 

 - Trong quá trình làm việc, cung cấp thông tin cho báo chí người phát ngôn chỉ 

cung cấp những thông tin liên quan đến nội dung, phạm vi, lĩnh vực theo tôn chỉ, 

mục đích của cơ quan báo chí đó, có quyền từ chối những nội dung ngoài tôn chỉ 

mục đích. 

 3. Cơ chế phối hợp xử lý thông tin  

 Khi các cơ quan, đơn vị có sự kiện, sự việc đột xuất, nhạy cảm đề nghị kịp thời 

trao đổi, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trước khi có văn bản chính 

thức. 

 - Đầu mối tiếp nhận: Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và 

Truyền thông Cao Bằng; số ĐT: 02063859848 hoặc ông Mạc Tuấn Nhã, Chuyên 

viên Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản; số điện thoại: 0984565983. 

 - Trong trường hợp cần thiết có thể phản ánh qua đường dây nóng của Cục Báo 

chí - Bộ Thông tin và Truyền thông, số điện thoại 0865.282828, email: 

duongdaynongbaochi@mic.gov.vn. 

 Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng trân trọng đề nghị lãnh đạo các cơ 

quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp triển khai./. 

 
Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên; 

- TT tỉnh ủy (b/c) 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- VP tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban GĐ Sở TT&TT; 

- Lưu: VP, TT-BC-XB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Sơn 
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