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HƯỚNG DẪN
Thực hiện Kế hoạch Số 55/KH-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh
triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025,
tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
----------------Ngày 14/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch Số 55/KHUBND triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025,
tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Căn cứ nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở Thông tin và Truyền thông
hướng dẫn các các cơ quan báo chí, các cơ quan đơn vị xuất bản các ấn phẩm
thông tin tuyên truyền triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu trong Kế
hoạch như sau:
1. Lãnh đạo các cơ quan báo chí, các cơ quan chủ quản xuất bản các ấn
phẩm truyền thông (các tạp chí, tập san, bản tin, Cổng/trang thông tin điện tử, hệ
thống truyền thanh, truyền hình cấp huyện, truyền thanh cấp xã) cần nắm vững
mục đích, yêu cầu của Kế hoạch để phát triển hệ thống thông tin của cơ quan, đơn
vị theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, phù hợp xu thế phát
triển khoa học và công nghệ, thông tin, truyền thông. Kết hợp chặt chẽ các loại
hình thông tin, giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại; tuyên truyền, quảng
bá sâu rộng hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của Tuyên Quang đến bạn bè trong nước
và quốc tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.
2. Các cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực của tỉnh (bao gồm: Báo Tuyên
Quang, Đài phát thanh Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông
tin đối ngoại Tuyên Quang) tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình
thức thể hiện thông tin theo hướng chủ động, kịp thời, đảm bảo định hướng chính
trị, tư tưởng của Đảng và nhà nước. Thông tin có trọng tâm, trọng điểm trong từng
thời gian nhất định. Chủ động đấu tranh chống các thông tin, quan điểm sai trái,
thù địch, các thông tin có tác động tiêu cực đến sự phát triển của xã hội. Thích ứng
với sự phát triển khoa học công nghệ để có mô hình phù hợp nhằm nâng cao tính
chuyên nghiệp, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền và tiết kiệm nguồn lực.
3. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh xây dựng đề án cụ thể để đến hết năm 2020
chuyển đổi Báo Tân Trào thành Tạp chí Tân Trào theo đúng lộ trình Quy hoạch
phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt.
4. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tập trung sản xuất, phát sóng các
chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên
truyền thiết yếu của địa phương. Phấn đấu bảo đảm thời lượng phát sóng chương

trình sản xuất trong tỉnh của kênh phát thanh, kênh truyền hình địa phương đạt tỷ
lệ tối thiểu 70% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày (trong đó, thời lượng
chương trình tự sản xuất mới đạt tối thiểu 30% thời lượng các chương trình sản
xuất); việc khai thác các nội dung từ kênh chương trình trong nước, nước ngoài tập
trung vào tin thời sự, khoa học, kỹ thuật, thể thao giải trí và không vượt quá 30%
tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của kênh địa phương.
Thực hiện lộ trình chuyển đổi các đơn vị, bộ phận truyền dẫn phát sóng phát
thanh, truyền hình phù hợp với Quy hoạch truyền dẫn phát sóng phát thanh, truyền
hình toàn quốc đến năm 2020.
5. Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là các sở,
ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố) tăng cường sử dụng
cổng/trang thông tin điện tử và mạng xã hội để thực hiện tuyên truyền, phổ biến,
cung cấp thông tin, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của người dân về việc thực hiện
quản lý nhà nước của ngành, của địa phương.
Các cơ quan, tổ chức trong tỉnh đã thiết lập Cổng/trang thông tin điện tử
tổng hợp phải thiết lập đường liên kết trên trang chủ đến các cơ quan truyền thông
điện tử chủ lực của tỉnh (bao gồm: Báo Tuyên Quang điện tử, Cổng thông tin điện
tử tỉnh và Trang thông tin đối ngoại Tuyên Quang) để nâng cao hiệu quả tuyên
truyền của hệ thống thông tin đại chúng ở địa phương.
Có cơ chế quản lý chặt chẽ nguồn tin bảo đảm chỉ lựa chọn thông tin từ các
nguồn tin chính thống. Các Ban biên tập tiến hành rà soát, hoàn thiện quy trình
xuất bản để đảm bảo quản lý chặt chẽ thông tin theo quy định hiện hành.
6. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đang xuất bản các đặc san, tập san, bản tin
cần rà soát lại nhu cầu xuất bản; ngừng xuất bản các bản tin xuất bản thưa kỳ,
lượng bạn đọc hạn chế, hiệu quả thấp. Sử dụng Cổng/trang thông tin điện tử tổng
hợp của cơ quan, đơn vị để thực hiện các nội dung thông tin, tuyên truyền.
7. Các huyện, thành phố tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, dịch vụ
viễn thông, internet để đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên
truyền ở cơ sở.
Trân trọng./.
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