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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /KH-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  

hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới” 

 

Thực hiện Kế hoạch số 140-KH/TU ngày 21/7/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà 

báo Việt Nam trong tình hình mới” (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 43-CT/TW), 

UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 

43-CT/TW và Kế hoạch số 140-KH/TU ngày 21/7/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của Hội Nhà báo Việt 

Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Qua đó cổ vũ, động viên đội ngũ 

những người làm báo trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực báo chí, góp phần phát 

triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao dân trí; tăng 

cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác hiệu quả các quan 

điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; xây dựng lực lượng báo chí tỉnh Lạng 

Sơn ngày càng vững mạnh.  

Phát huy hiệu quả phối hợp trong công tác quản lý nhà nước và tạo điều 

kiện cho Hội Nhà báo hoạt động hiệu quả; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, Nhà 

nước đối với hoạt động của Hội Nhà báo theo đúng định hướng chính trị, tư 

tưởng của Đảng và quyền tự do ngôn luận của Nhân dân. 

2. Yêu cầu 

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch này bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, 

thiết thực, tác động trực tiếp đến hoạt động báo chí của hội viên Hội Nhà báo 

tỉnh Lạng Sơn.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Quán triệt, triển khai thực hiện và đổi mới nội dung, phương thức 

lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động báo chí và Hội 

Nhà báo tỉnh  

Chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 

43-CT/TW, Kế hoạch số 140-KH/TU, các văn bản của Đảng và Nhà nước liên 

quan đến hoạt động báo chí và Hội Nhà báo các cấp, đảm bảo sự lãnh đạo toàn 
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diện, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà 

báo; tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 

đối với báo chí theo hướng bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính 

trị, tư tưởng của Đảng và quyền tự do, dân chủ của Nhân dân.  

Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để người làm báo nhận 

thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong 

trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng. 

Người làm báo, hội viên Hội Nhà báo tỉnh và các chi hội trực thuộc cần 

nhận thức sâu sắc trách nhiệm của người làm báo, ra sức học tập tu dưỡng, rèn 

luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần cống hiến, tinh thần đoàn kết, nỗ lực 

phấn đấu, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến 

đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại, vì lợi ích của đất nước và Nhân dân. 

 2. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển, quản lý hoạt 

động báo chí và Hội Nhà báo tỉnh 

Nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để phát triển, quản lý hoạt 

động báo chí trên địa bàn tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh; khuyến khích đội ngũ những 

người làm báo tích cực tuyên truyền và tham gia các hoạt động xã hội ý nghĩa, 

thiết thực. Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành để cấp ủy, chính quyền các cấp, 

các cơ quan chủ quản báo chí cung cấp thông tin cần thiết đối với những vấn đề 

dư luận quan tâm, kịp thời định hướng tuyên truyền với các cơ quan báo chí; 

phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động báo chí và hoạt động 

của Hội nhà báo. 

Quan tâm, thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cơ 

quan báo chí, lãnh đạo các cấp hội, có cơ chế để thu hút cán bộ có kinh nghiệm, 

giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý làm công tác hội; thực hiện có hiệu quả Đề 

án Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt nhằm khích lệ 

sáng tạo trong lĩnh vực báo chí; mang lại hiệu ứng xã hội rộng lớn, đóng góp 

tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống thông tin của tỉnh. 

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ báo chí; kịp thời 

biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp 

tích cực cho sự nghiệp báo chí cách mạng của tỉnh. Đồng thời, có giải pháp tập 

hợp lực lượng những người làm báo, phát huy sức mạnh và trí tuệ tập thể, tạo 

tiếng nói chung trong công tác truyền thông, góp phần xây dựng và phát triển 

tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; quan tâm đổi 

mới, sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội Nhà báo tỉnh bảo đảm chặt chẽ, 

tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam. 

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về hoạt động báo chí, kịp thời phát 

hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật và chuẩn 

mực đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Việc kết nạp và cấp thẻ hội viên 
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Hội Nhà báo phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của Điều lệ Hội. Quan tâm 

bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và người làm báo, góp phần 

động viên, khích lệ người làm báo tích cực hoạt động và đóng góp vào phát triển 

sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. 

Định kỳ làm việc với các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh và các chi hội 

trực thuộc để chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, cung cấp thông tin, tạo điều kiện 

thuận lợi cho Hội Nhà báo tỉnh và các chi hội trực thuộc, hoạt động hiệu quả, phát 

huy vai trò, trách nhiệm trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội trên bàn tỉnh.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Các cơ quan, đơn vị sử dụng dự toán chi thường xuyên được giao hàng 

năm và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định để thực hiện. 

 Đối với các nội dung nhiệm vụ theo Kế hoạch không thuộc nhiệm vụ 

thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị: cơ 

quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng dự toán kinh phí, gửi cơ quan 

Tài chính cùng cấp thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Chỉ đạo, định hướng chính trị tư tưởng trong hoạt động báo chí theo 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trì, 

phối hợp tổ chức giao ban báo chí định kỳ; phối hợp giải quyết những khó 

khăn, vướng mắc trong hoạt động báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì hướng dẫn việc triển khai thực hiện, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, 

đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này. 

Tăng cường quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh; phối hợp với 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban báo chí; phối hợp với Văn phòng 

UBND tỉnh tổ chức họp báo định kỳ UBND tỉnh và họp báo của các cơ quan, 

đơn vị, trong đó chú trọng công tác định hướng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

chính trị, tư tưởng, lập trường cho người làm báo; đồng thời nắm bắt, phối hợp 

giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động báo chí nói chung và 

hoạt động của Hội Nhà báo nói riêng. 

Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai có hiệu quả chiến lược thông tin, 

xây dựng hình ảnh tích cực của tỉnh Lạng Sơn trên báo chí, truyền thông đại 

chúng, truyền thông xã hội. Đề xuất UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ 

đạo các cơ quan liên quan cùng phối hợp xử lý khủng hoảng truyền thông, 

những hoạt động truyền thông ứng phó với các tình huống khẩn cấp, tiêu cực,… 

3. Hội Nhà báo tỉnh 

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức quán triệt, triển 

khai Chỉ thị số 43-CT/TW, Kế hoạch số 140-KH/TU bảo đảm chặt chẽ, chất 

lượng phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình 

hình mới. 
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Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong triển khai, kiểm tra, 

giám sát hội viên thực hiện đúng Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam; đạo đức nghề 

nghiệp người làm báo Việt Nam; quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm 

báo Việt nam trên địa bàn tỉnh. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị 

tư tưởng cho người làm báo, hội viên Hội Nhà báo và các chi hội trực thuộc theo 

quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với 

việc triển khai thực hiện Luật Báo chí và Điều lệ Hội nhà báo. 

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các 

cơ quan liên quan trong tuyên truyền, phổ biến, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, Kế hoạch số 140-KH/TU và Kế 

hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh và Hội Nhà báo Việt Nam 

theo quy định. 

4. Sở Tài chính  

Tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế 

hoạch; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định. 

5. Các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh 

Tăng cường xây dựng các chương trình thông tin tuyên truyền về Chỉ thị 

43-CT/TW và công tác triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; thực hiện các chỉ 

đạo, định hướng tuyên truyền của cơ quan quản lý báo chí; chủ động quản lý 

hoạt động của đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên; thực hiện tốt 

công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ báo chí. 

6. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

- Có cơ chế phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí trong và 

ngoài tỉnh về hoạt động báo chí liên quan đến ngành, địa phương để tuyên 

truyền hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương mình; xử 

lý hiệu quả các tình huống phát sinh liên quan đến hoạt động báo chí. 

 - Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Báo chí 2016, Nghị định số 

09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định phát ngôn và cung 

cấp thông tin cho báo chí và Kế hoạch này; có giải pháp phát huy triệt để hiệu 

quả của hệ thống truyền thông cơ sở, thông tin điện tử để tuyên truyền tích cực 

cho ngành, địa phương, đơn vị./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh;                                                                       

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;                                               

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;                                                                    

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố;    

- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh,  

  Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng; Cổng TTĐT tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KGVX, THNC, TH-CB;                                                                      

- Lưu: VT, KGVX(HTHT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Long Hải 
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