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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện việc phát ngôn và cung cấp  

thông tin cho báo chí năm 2019 

 

Thực hiện chế độ báo cáo, thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông 

tin cho báo chí, Thanh tra tỉnh báo cáo việc thực hiện Quy chế phát ngôn và 

cung cấp thông tin cho báo chí năm 2019 kết quả như sau: 

1. Công tác triển khai. 

a. Tình hình xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

từng người, từng bộ phận: 

Cơ quan đã đăng ký danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho 

báo chí (đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh).  

Khi có thông tin trái chiều trên báo chí về các nội dung liên quan đến 

các lĩnh vực của ngành, cơ quan phân công các phòng nghiệp vụ có liên quan 

trực tiếp theo dõi, nắm bắt, xác minh báo cáo Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo 

UBND tỉnh, thống nhất nội dung để trả lời với đơn vị đã đăng tải thông tin đó 

b. Thông tin về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan 

Thực hiện Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 của 

UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin 

cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam và 

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 08/3/2013 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tăng 

cường trách nhiệm của các cơ quan trong việc cung cấp thông tin cho báo chí. 

Cơ quan đã công bố bằng văn bản cho cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, cơ 

quan quản lý nhà nước về báo chí thông tin về người phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí của cơ quan; đăng tải các nội dung này trên trang thông 

tin điện tử của cơ quan. 

Thanh tra tỉnh đã tổ chức quán triệt các văn bản trên trong toàn thể cán bộ, 

công chức toàn cơ quan, đồng thời cụ thể hóa quy chế phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí của UBND tỉnh thành các quy định trong quy chế làm việc 

của cơ quan Thanh tra tỉnh. 

UBND TỈNH  HÀ NAM 

THANH TRA TỈNH 

                                                                       -------------------------------- 

           Số:          /BC-TTr 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do - Hạnh phúc 

----------------------------------------------------------------------- 

 Hà Nam, ngày        tháng      năm 2019 
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2. Kết quả thực hiện. 

a. Cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan: 

- Tình hình cung cấp thông tin bằng văn bản cho Sở Thông tin và 

Truyền thông để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh: Các thông tin 

được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan cơ bản đáp ứng chỉ 

tiêu được giao hàng tháng. 

- Tình hình cập nhật thông tin cho cổng thông tin điện tử của cơ quan: 

+ Tổng số các tin, bài đã cập nhật trong  năm 2019 khoảng 300 tin, bài. 

Các nội dung đã thực hiện: Các hoạt động chung của cơ quan; Bộ thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Thanh tra tỉnh; thông tin, tin tức liên quan đến hoạt động chuyên môn 

của ngành thanh tra; các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. 

+ Tần suất cung cấp thông tin hàng tháng: Trung bình trên 22 tin, 

bài/tháng. 

b. Tổ chức họp báo 

Năm 2019 cơ quan chưa tổ chức họp báo lần nào. 

c. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường 

Năm 2019 Thanh tra tỉnh đã cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí 

gồm: 

- Báo Thanh tra Chính phủ. 

- Báo Hà Nam. 

- Đài phát thanh và truyền hành Hà Nam. 

3. Đánh giá kết quả 

Việc thực hiện quy chế phát ngôn của cơ quan nghiêm túc, đã góp phần 

tuyên truyền chế độ chính sách, công khai các hoạt động, thủ tục hành chính 

về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. 

4. Hạn chế, nguyên nhân của hạn chế 

Việc cung cấp thông tin cho báo chí có việc không thực hiện được ngay 

khi có yêu cầu của cơ quan báo chí do đặc thù công việc của cơ quan, những 

nội dung mang tính chất mật, liên quan nhiều lĩnh vực cần có sự thống nhất 

chỉ đạo của Lãnh đạo cơ quan, sự phối hợp của các đơn vị liên quan. 
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5. Kiến nghị, đề xuất  

- Đề nghị tập huấn nghiệp vụ liên quan cho người phát ngôn và lãnh đạo cơ quan. 

-Hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ kinh phí cho việc phát ngôn và cung 

cấp thông tin cho báo chí theo quy định của tỉnh. 

6. Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới 

- Duy trì và thực hiện tốt việc cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí. 

- Thường xuyên đăng tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đạt 

trung bình từ 22 tin/bài trở lên; đồng thời phối hợp tốt với Sở Thông tin và 

Truyền thông cung cấp thông tin để đăng lên cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

Thường xuyên cập nhật chuyên mục Hỏi - Đáp để trả lời kịp thời những câu 

hỏi của công dân. 

Trên đây là kết quả thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho 

báo chí năm 2019. Thanh tra tỉnh trân trọng báo cáo./. 

  

Nơi nhận: 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Lưu VT. 

 

    KT. Ch¸nh thanh tra      

PHÓ CHÁNH THANH TRA                     

 

 

 

 

Nguyễn Huy Đông 
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