
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số            /UBND-VX                    Đăk Hà, ngày     tháng     năm 2022 

V/v tăng cường công tác phối 

hợp xử lý thông tin, nắm bắt dư 

luận xã hội trên địa bàn huyện 

  

    

               

 Kính gửi:    

  - Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị huyện; 

  - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

     - Phòng VH-TT huyện; 

                  - Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện.                                    

 

 

Trong thời gian qua, một số báo, đài liên tục phản ánh các vụ việc dư luận xã 

hội liên quan đến một số cơ quan, đơn vị, địa phương của huyện nhưng chưa được 

xử lý, giải quyết kịp thời. Một số đơn vị, địa phương chưa làm tốt công tác phối hợp 

với các cơ quan thông tấn, báo chí đóng chân trên địa bàn tỉnh; việc phát ngôn và 

cung cấp thông tin cho báo chí không đúng theo quy định tại Nghị định số 

09/2017/NĐ-CP, ngày 09/02/2017 của Chính phủ. Công tác nắm bắt, xử lý thông tin 

báo chí phản ánh, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm có lúc chưa kịp thời. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy1 để kịp thời nắm bắt, 

chỉ đạo, xử lý thông tin, định hướng tuyên truyền, giải quyết các sự vụ, sự việc báo, 

đài phản ánh và dư luận xã hội quan tâm liên quan đến huyện, Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị huyện; Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, 

viên chức về vai trò, vị trí, chức năng và sự cần thiết của công tác thông tin tuyên 

truyền, nắm bắt dư luận xã hội; chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình 

tư tưởng để có biện pháp giải quyết kịp thời đúng đắn các vấn đề bức xúc nảy sinh 

ngay tại cơ sở, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, xác minh thông tin trên báo chí, Internet, 

mạng xã hội phản ánh, dư luận xã hội quan tâm liên quan đến địa phương, đơn vị 

mình, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để chỉ đạo, định hướng thông tin 

truyên truyền. Trong trường hợp báo chí phản ánh không chính xác, thiếu khách 

quan, địa phương, đơn vị phải có văn bản tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phản 

hồi với các báo chí đã phản ánh sai; đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tin, 

tuyên truyền huyện để có các tin bài thông tin đầy đủ, chính xác vấn đề, vụ việc, 

phản bác lại các thông tin đã phản ánh sai sự thật. 

                                           
1 Tại Công văn số 1042-CV/HU, ngày 22 tháng 9 năm 2022 về việc chấn chỉnh công tác phối hợp xử lý thông tin, 

nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn huyện. 
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- Thực hiện nghiêm việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo 

đúng quy định của Luật Báo chí, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 09/02/2017 

của Chính phủ.  

2. Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện 

- Tăng cường theo dõi, tổng hợp thông tin phản ánh của báo chí, mạng xã hội 

có liên quan đến huyện, báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn phòng HĐND 

- UBND huyện) trước 15h00 phút, thứ năm hàng tuần. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền những thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt, 

những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, những kết quả trong công tác lãnh đạo, 

quản lý, điều hành trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện… trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, mạng xã hội. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị huyện có các tin 

bài thông tin đầy đủ, chính xác vấn đề, vụ việc, phản bác lại các thông tin đã phản 

ánh sai sự thật. 

- Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp tuyên truyền 

giai đoạn 2020-2025 đã ký kết giữa UBND huyện với Báo Kon Tum, Đài PT-TH 

tỉnh Kon Tum; phối hợp chặt chẽ với các phóng viên, các cơ quan báo, đài Trung 

ương và địa phương khi tác nghiệp tại huyện. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Tích cực tham mưu công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin, truyền 

thông của huyện; phối hợp chặt chẽ với các phóng viên, các cơ quan báo, đài Trung 

ương và địa phương khi tác nghiệp tại huyện.  

- Hướng dẫn, định hướng nội dung tuyên truyền hàng tháng, quý để các cơ 

quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Định hướng, hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị tham mưu cho UBND huyện trong việc phản hồi thông tin báo chí 

phản ánh, đề nghị cơ quan báo chí cải chính những thông tin phản ánh không đúng 

hoặc chưa chính xác về huyện, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm mới phát sinh 

trên địa bàn. 

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện nội dung Công văn 

này; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình thực hiện cho Ủy ban nhân dân huyện 

để biết, chỉ đạo xử lý. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- LĐ, CV VP; 

- Lưu VT, VHTT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Phạm Thị Thương 
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