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ty BAN NHAN DAN
QU4N HOANC MAI

cQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phñc

só:2O'L&'uBND-vl IT'!'
V/v nâng eao hiu qua cong tác pith rigOn va
cung cap thông tin, darn bao báo chi hot dông
dUng pháp h4t, tOn cM, muc dich.

Hoàng Mai, ngay/9 tháng 8 näm 2020

KInh gui:
Các phông, ban, don vi thuOc Quan;
- U13ND 14 phithng thuQc Qun.
Thvc hin Cong vAn s 1927/STTTT-BCXBTT ngày 31/7/2020 cüa So
Thông tin và Truyn thong I là N0i v viec nãng cao hieu qua cong tác phát ngôn
và cung cAp thông tin, darn bao báo chi hoat dng dUng pháp 1ut, ton chi, miic dIch,
UBND qun Hoàng Mai yeu cAu cac phOng, ban, don vj, UBND 14 phuOng thuØc
Qun thvc hit5n rnt s6 n0i dung sau day:
1. Các co quan, rn chi1rc, ngixäi có trách nhiêm, trong pham vi chUt nAng,
nhim vti cüa minh xern xët, can nhe viC cung cap thông tin khi nhin dugc yOu can
cung cap thông tin tfr co quan báo chI, nhà báo, phóng viOn, bão dAm quyn dirge
thông tin cUa ôo quan baa chi, bào dam CáC Co quan Mo chI hoat dng dUng pháp
luât, dUng ton chi, miic dIch. M.0 khác, khi tip XUC, cung cAp thông tin, các CO quan,
tO chUc, ngtthi CO trách nhirn cO quyën yOu Can nhà Mo, phong viOn xuAt trinh the
nhà báo hoc giAy giói thicu con thOi h?n và ghi rO lAm viec vOi ccc quan, tO ChüC
nAo, nØi dung gI, thai gian cy th&
Trong truOng hpp ithat hi'n diu hiu igi dvng danh nghia bao chI dO hot
d0ng trái phAp 1ut hoic CO hin tuclng sách thi&t, yêu thU the co' quan, dun vj,
nguôi cO trách nhirn luu 1?i bAng chUng, kjp thai phàn ánh và cung Cp ye Dithng
day nOng CUa Cyc 13áo chI (so' din thoçii: 0865.28.2&28; email:
duongdaynongmic.gov.vn) hoc Dithng day nóng cüa SO Thông tin va Tnxyn
email:
thogi:
02437366690;
Ha
Nôi
(O'
thông
dien
duongdaynongbaochihanoLgov.vn) d CO quan nhà CO CO thAm quyOn CO bien
phAp ngän ch?n và xCr 1 hành vi vi ph?rn.
TOn ehi, rny diCh cüa CO quan Mo Chi da dugc dang tAi cong khai trOn Cng
thông tin din tU cCui IO Thông tin và Truyn thông t?i dja chi:
https://rniC.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuC/1424 1 8/Ton-Chi-muc-dich-cacco-quan-bao-chi.htrnl.
2. Tiëp tçic th?c hi'n nghiOm tUc Quyk djnh s 21/2018/QD-UBND ngày
05/9/2018 cUa UBNI) 1'hânh ph v vitc ban hãnh Quy the phát ngOn vA cung cap
thông tin cho Mo chi cüa cac co' quan hânh chinh nhà nixOc thành ph Ha NQi; K
hoach s6 127/KI-I-UBNI) ngày 01/6/2017 cUa UBND Thành ph v vic chân chinh
k' lu4t phát ngOn, cung cap thông tin cho báo chi cUa can bo, cong chUc, viOn chUc
thãnh pM Ha NQi gAn vOl trin khai thrc hin hitu qua thU d cong the nAm 2020
"Phát huy sUc rnrnh cUa ca h tMng chinh trj phAn dâu hoàn thânh thAng Igi mie

2
tiëu, nhim vy nhim k9 2015 - 2020 vá t6 chüc thành cong dai hOi dãng bQ
cac cAp".
3. Tham gia dÀy dO, dOng thãnh phAn các lOp bi thrOng cong tác phát ngôn
vA cung cAp thông tin cho báo chi do 'lliãnh ph th chc dng thOi thU dQng trMn
khai cac lOp Wp huãn tai ccx quan, don vj nhm trarig bj cho Nguti phát ngôn, can bO,
cong chüc cac k2 näng cn thi& khi cung cAp thông tin cho báo chI, M chüc hpp bao,
frá 1i phOng vn, vit thông cáo báo chi, vi& tin, bãi...
4. Tang cuing cung cAp thông tin chInh thóng cho báo chI duOi nhiu hilt
thüc, dc biet d& voi nhEthg nhim Vy quan tr9ng, dugc du 1un quan tam; dè nghj
xU 1 và cài chinh di vol cac ccx quan báo chI, tmyM thông dang tãi thông tin sai
that. ChU ding báo cáo Ban Tuyth giáo Thãnh Uy, S& Thông tin và Truyn thông,
Ban Tuyên giáo Qun ày d ciing cp thông tin, lam rO nhftng vAn dE báo chI phãn
ánh, báo dam cOng thai, iriinh bach tong hot dng cUa ccx quan hành chInh nhã
nuOc, gOp phAn n djnh xa hOi, t?o d&g thi4n trong nhün dan.
UBND qun IIoing Mai yëu cAu các dun vj triën thai thirc hien cac nôi
dung trên./.
Nolnhân:
- Ban Tuyên giáo Thành üy;
(dO b/c)
- Sâ fl&1T Ha NOi;
- 0/c ChO tjch UI3ND Quán;
- D/c PCT UBND Quãn I'rãi Qu5' I'hái; (dO thco dol)
- Ban Tuyên giáo Qun üy:
- Nhu kinh gui; (do thrc hiên)
- Luu: VT.
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