
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI 

–––––– 
Số:         /UBND - BBT 

V/v tăng cường trách nhiệm phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho 
báo chí 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lào Cai, ngày        tháng  01  năm 2022 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Những năm gần đây, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

được UBND tỉnh thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo. Do đó, công tác phát ngôn và 

cung cấp thông tin cho báo chí đã được các cơ quan đơn vị, địa phương quan 

tâm thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị chưa quan 

tâm cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, thông tin cung cấp chưa nhất quán, 

gây ảnh hưởng đến chất lượng thông tin, công tác quản lý nhà nước về báo chí 

và việc phản hồi thông tin của cơ quan báo chí. Về việc này, Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thực hiện đúng trách nhiệm phát ngôn và 

cung cấp thông tin cho báo chí được quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, 

ngày 09/2/2017 của Chính phủ quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin 

cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước. Kịp thời cung cấp thông tin chính 

thống, đặc biệt là khi có thông tin chưa chính xác về công tác chỉ đạo điều hành 

của các cấp, các ngành và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Không để 

xảy ra tình trạng không cung cấp thông tin, thiếu nhất quán trong báo cáo, phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại cơ quan đơn vị, địa phương. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường theo dõi thông tin trên 

báo chí, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí của các cơ quan đơn vị, địa phương; tham mưu cho UBND 

tỉnh chỉ đạo quản lý về hoạt động báo chí và công tác thông tin trên địa bàn. 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo trên, các cơ quan đơn vị, địa phương triển khai thực 

hiện./.  

Nơi nhận: 

- CT, PCT3; 
- Như kính gửi; 
- CVP, PCVP2; 
- Lưu: VT, TH1, VX1, BB1.  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Giàng Thị Dung 
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