
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SNN-VP Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2021 
V/v tăng cường tuyên truyền, định 

hướng hoạt động truyền thông báo chí 

phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 

 

 

Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 621/UBND-KGVX  ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền 

thông báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi 

phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đề nghị các phòng, ban, đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận 

thức, ý thức, trách nhiệm của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong 

cơ quan, đơn vị, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động trong  

hoạt động truyền thông báo chí phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao trong công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm kịp thời, thông suốt; kịp 

thời nắm bắt thông tin dư luận, bằng nhiều hình thức chủ động cung cấp tài liệu, 

thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí và các phương tiện truyền thông. 

3. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát ngôn và cung 

cấp thông tin cho báo chí. Các cá nhân không là người được giao nhiệm vụ phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được cung cấp thông tin cho báo chí theo 

quy định pháp luật nhưng không được nhân danh cơ quan hành chính nhà nước để 

phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

nội dung thông tin đã cung cấp. 

4. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm về đăng tải, cung cấp 

thông tin thiếu khách quan, không đúng sự thật xuyên tạc, vu khống hoặc gây hiểu 

lầm làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, đơn vị để bảo 

đảm phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo 

vệ Tổ quốc. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng, ban, đơn vị 

nghiêm túc thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT.     

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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