
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:            /STTTT-TTBCXB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Bình Thuận, ngày        tháng 7 năm 2022 

V/v tuyên truyền, phổ biến Quyết định 

số 1418/QĐ-BTTTT ngày 22/8/2022 

của Bộ Thông tin và Truyền thông 
 

 

     Kính gửi:  

- Cơ quan Khối Đảng; 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-

xã hội tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Các cơ quan báo chí tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Bộ Tiêu chí nhận diện “báo 

hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và 

biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí tại Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT ngày 

22/7/2022. 

Mục đích của bộ tiêu chí nhận diện "báo hoá" tạp chí, "báo hoá" trang thông 

tin điện tử tổng hợp, báo hoá" mạng xã hội và biểu hiện "tư nhân hoá" báo chí giúp 

cơ quan chỉ đạo báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, cơ quan chủ quản, 

các cơ quan báo chí và các tổ chức, cá nhân nhận diện, giám sát, khắc phục, chấn 

chỉnh, xử lý những dấu hiệu chệch hướng nhằm tạo ra môi trường báo chí lành 

mạnh, theo kịp sự phát triển của truyền thông hiện đại. 

Để triển khai, thực hiện tốt Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2022 

của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ Tiêu chí nhận diện “báo 

hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và 

biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị 

các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến cho cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động thuộc quyền quản lý nội dung Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT của 

Bộ Thông tin và Truyền thông.  

2. Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc giám sát, 

nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hoá” 

mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hoá” báo chí hoặc những dấu hiệu chệch hướng 

trong hoạt động báo chí tại địa bàn tỉnh để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy 

định. 

3. Thực hiện cung cấp thông tin theo đúng tôn chỉ, mục đích:  

- Tiếp tục thực hiện đúng Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo 

chí (Quy chế số 07-QC/TU ngày 05/4/2022 của Tỉnh ủy Bình Thuận về phát ngôn 



và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các Tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 

04/12/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận Quy định việc phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh); tạo 

điều kiện thuận lợi để cơ quan báo chí hoạt động, phát triển lành mạnh, đúng định 

hướng, đúng tôn chỉ, mục đích. 

- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi tiếp và cung cấp thông tin cho báo 

chí trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình xem xét việc cung cấp thông tin 

cho nhà báo, phóng viên bảo đảm đúng pháp luật, đúng tôn chỉ, mục đích.  

Tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đăng 

trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: 

https://mic.gov.vn/Pages/Tintuc/142418/Ton-ahi-muc-dich-cac-co-quan-

bao%20chi.ht 

4. Đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tăng 

cường công tác tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT ngày 

22/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Tiêu chí nhận diện 

“báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hoá” mạng xã 

hội và biểu hiện “tư nhân hoá” báo chí. 

(kèm theo Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2022 của- Bộ Thông tin 

và Truyền thông). 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, địa 

phương quan tâm chỉ đạo triển khai và phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận :                                                                                            KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Thưởng trực Tỉnh ủy (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Hội Nhà báo tỉnh; 

- GĐ, PGĐ Sở;         

- Thanh tra Sở;                                                             

- Lưu: VT, TTBCXB,Vĩnh.                                                                        
 

                  Dương Tự 
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