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UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

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 thông tin, tuyên truyền về Đại hội 

Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội  

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng và các kỳ họp Quốc hội khóa XIV 

Bình Phước, ngày    tháng 10 năm 2019 

  

 

          Kính gửi:  

- Các cơ quan báo chí của tỉnh; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị hoạt động Bản tin, Website. 

 

Thực hiện Công văn số 3817/BTTTT-CBC ngày 28/10/2019 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng 

bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các kỳ 

họp Quốc hội khóa XIV. 

Trong thời gian tới sẽ diễn ra những sự kiện chính trị quan trọng của đất 

nước, đặc biệt là Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các kỳ họp Quốc hội khóa XIV. 

Để công tác thông tin, tuyên truyền được chính xác, đầy đủ, kịp thời, nội 

dung mang tính xây dựng, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội vì mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị 

các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ 

Thông tin và Truyền thông một số nội dung như sau: 

1. Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí; tuân thủ định 

hướng tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí.   

2. Tăng cường thông tin những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà 

nước, nỗ lực trong công tác điều hành của Chính phủ nhằm phát triển kinh tế, xã 

hội, chăm lo đời sống người dân; tuyên truyền những kết quả đã đạt được nhằm 

góp phần động viên, khích lệ các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ và phát triển kinh tế - xã hội.  

3. Đẩy mạnh tuyên truyền biểu dương gương người tốt, việc tốt, tôn vinh 

những điển hình tiên tiến nhằm đẩy lùi cái xấu, tiêu cực trong xã hội nhằm góp 
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phần tạo sự đồng thuận của người dân với các chủ trương, chính sách và công 

tác điều hành đất nước, cung cấp cho người dân đầy đủ thông tin để đánh giá 

đúng tình hình, không bị các thế lực xấu lợi dụng. 

4. Khi thông tin tránh khai thác sâu những nội dung phản ánh bức xúc, 

tiêu cực, bỏ qua những kết quả đạt được và những cố gắng, nỗ lực; kiểm soát, 

biên tập kỹ nội dung thông tin, tít bài trước khi đăng tải, tránh làm nóng vấn đề; 

không đăng tải thông tin một chiều từ các đơn thư, nhất là các đơn thư nặc danh. 

5. Đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực 

thù địch.    

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ 

đạo thực hiện. Sở sẽ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các cơ quan báo 

chí không thực hiện đúng quy định pháp luật về báo chí, đặc biệt là cơ quan báo 

chí không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin sai sự thật, không phù hợp 

với lợi ích của đất nước và của Nhân dân. 

 Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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