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Kim Bảng, ngày        tháng 6 năm 2022 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Quy chế Phát ngôn 

và Cung cấp thông tin cho báo chí 6 tháng đầu năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 587/STTTT-TTBCXB ngày 03/6/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam về việc báo cáo Quy chế Phát ngôn và 

Cung cấp thông tin cho báo chí 6 tháng đầu năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện 

Kim Bảng báo cáo kết quả thực hiện Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin 

cho báo chí 6 tháng đầu năm 2022 như sau: 

1. Công tác triển khai  

 Trong 06 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng đã làm tốt 

công tác tuyên truyền triển khai thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin 

cho báo chí đúng theo các văn bản của Trung ương, của Tỉnh. Thực hiện tốt quy 

chế tại Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Hà 

Nam về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của 

các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị của huyện; UBND các xã, thị trấn thực hiện theo đúng quy định. 

2. Kết quả thực hiện 

- Đối với việc phát ngôn và cung cấp các thông tin cho báo chí: Cung cấp 

thông tin chính thống, phản hồi thông tin không chính xác trên báo chí để cơ quan 

báo chí cải chính thông tin, góp phần phản ánh đúng bản chất những vấn đề được 

báo chí đưa tin thuộc các lĩnh vực về kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh -  

quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện. UBND huyện đã trả 

lời, phúc đáp lại theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông cho các cơ quan 

báo chí trong và ngoài tỉnh là: 09 văn bản. Ngoài ra, cập nhật kịp thời các văn bản 

chỉ đạo điều hành của UBND huyện lên Cổng thông tin điện tử của huyện: 193 

tin, bài; đăng tải trên 3.000 các văn bản, Quyết định, Kế hoạch…đã được UBND 

huyện ban hành. 

 - Nhiều chuyên mục trên cổng đã được thiết kế, tạo lập và cập nhật thông tin 

như: Sự chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện; Đưa nghị 

quyết của Đảng vào cuộc sống; Phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Một cửa, một 

cửa điện tử liên thông thủ tục hành chính; Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp 
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luật, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…Cung cấp thông tin 

trả lời báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện khi có 

những thông tin không khách quan mà báo chí phản ánh. 

3. Đánh giá chung 

- Nhìn chung, UBND huyện Kim Bảng đã thực hiện nghiêm túc trong việc 

phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, tạo điều kiện thuận lợi giúp các nhà 

báo tác nghiệp, tiếp cận được nguồn thông tin chính thống, đưa tin đầy đủ, chính 

xác, đảm bảo sự công khai, minh bạch thông tin của cơ quan hành chính nhà 

nước. Đồng thời, đây cũng là công tác đấu tranh bác bỏ những thông tin không 

chính xác, bịa đặt, xuyên tạc.  

- Thông tin được đăng, phát chính xác, kịp thời, phản ánh đúng tình hình của 

địa phương, định hướng dư luận, phản ánh sâu rộng về những thuận lợi, khó khăn 

cũng như những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an 

ninh, quốc phòng. 

4. Hạn chế, khó khăn 

- Một số nhà báo của một số báo chưa hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích 

của cơ quan báo chí; khi được cung cấp thông tin nhưng đưa tin phản ánh một 

chiều, không đảm bảo tính khách quan, ảnh hưởng không tốt đến dư luận. 

- Sự phối hợp trong công tác cung cấp thông tin giữa các cơ quan, đơn vị có 

thời điểm chưa chặt chẽ. 

5. Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới 

- Tiếp tục truyền sâu rộng Luật Báo chí 103/2016/QH13 được Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa XIII) thông qua ngày 

05/4/2016; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan 

hành chính nhà nước; Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính 

phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang 

thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Quyết định số 

29/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành 

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam, góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc, đúng 

đắn, đầy đủ về tầm quan trọng của công tác báo chí nói chung, công tác phát ngôn 

và cung cấp thông tin cho báo chí nói riêng, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các 

cấp, các ngành, dư luận xã hội và nhân dân địa phương.  

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt được thông tin về huyện trên báo chí để 
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kịp thời phát hiện những thông tin phản ánh không thuận chiều về huyện và tham 

mưu biện pháp để điều chỉnh phù hợp. 

- Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan báo chí; cập 

nhật thường xuyên thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của huyện.  

- Tăng cường công tác lãnh đạo sự phối hợp giữa các cơ quan nhằm đảm bảo 

tính thống nhất, chính xác và kịp thời trong cung cấp thông tin cho báo chí. Làm 

tốt công tác cập nhật, trả lời các câu hỏi của người dân.  

 - Tiếp tục đẩy mạnh cung cấp số lượng thông tin trên cổng thông tin 

điện tử huyện.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông 

tin cho báo chí 6 tháng đầu năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng trân 

trọng báo cáo./.  

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                   

- Sở Thông tin và truyền thông;   (Để báo cáo)   

- Thường trực HU;   

- Lãnh đạo UBND huyện;             

- Ban tuyên giáo Huyện ủy; 

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Phạm Hoàng Tùng 



Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO PHẢN ÁNH KHÔNG THUẬN CHIỀU VỀ TỈNH  

ĐƯỢC PHÁT HIỆN NĂM 2021 

 

I. ĐÃ GỬI VĂN BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CHO SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

STT Tên bài báo Địa chỉ đăng tải 

Văn bản đề nghị 

cung cấp thông tin 

của Sở TT&TT 

Cơ quan được                  

đề nghị cung cấp                

thông tin 

Văn bản cung cấp              

thông tin 

1 

Duy Tiên (Hà Nam): Hàng loạt 

dấu hiệu vi phạm đấu thầu tại 

các dự án sử dụng ngân sách 

Nhà nước 

doisongphapluat.com 

Số 10/STTTT-

TTBCXB ngày 

08/01/2021 

UBND thị xã Duy Tiên 

Công văn số 48/UBND-

TCKH ngày 15/01/2021 

của UBND thị xã Duy 

Tiên 

2 

Cần xác minh dấu hiệu trốn 

thuế, sai phạm của một số 

doanh  nghiệp ở tỉnh Hà Nam 

Báo Bảo vệ pháp luật 

Số 238/STTTT-

TTBCXB ngày 

18/3/2021 

Sở Tài nguyên và                   

Môi trường 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Tư pháp 

Sở Xây dựng 

Công an tỉnh 

Thanh tra tỉnh 

Cục Thuế tỉnh 

UBND thành phố Phủ Lý 

Công văn số 948/CT-

HKDCN ngày 25/3/2021 

của Cục Thuế tỉnh 

Công văn số 557/SXD-

TTrXD ngày 25/3/2021 

của Sở Xây dựng 

3 

Khi quyền lợi của người dân bị 

bỏ quên; “Sống mòn” trong 

vùng khai thác đá 

vtv.vn 

Số 347/STTTT-

TTBCXB ngày 

20/4/2021 

UBND huyện Kim Bảng 

UBND huyện Thanh Liêm 

Báo cáo số 135/BC-

UBND ngày 07/5/2021 

của UBND huyện              

Kim Bảng 
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STT Tên bài báo Địa chỉ đăng tải 

Văn bản đề nghị 

cung cấp thông tin 

của Sở TT&TT 

Cơ quan được                  

đề nghị cung cấp                

thông tin 

Văn bản cung cấp              

thông tin 

4 

“Hà Nam: Dân “tố” cụm cầu 

cảng của Công ty Sơn Hữu gây 

ô nhiễm môi trường” 

baotainguyenmoitruong.vn 

Số 530/STTTT-

TTBCXB ngày 

06/6/2021 

UBND huyện Thanh Liêm 

Sở Tài nguyên và                        

Môi trường 

Sở Giao thông Vận tải 

Công văn số 

887/STN&MT-MT ngày 

09/6/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

Báo cáo số 124/BC-UBND 

ngày 09/6/2021 của UBND 

huyện Thanh Liêm 

5 

Phủ Lý, Hà Nam: Đường mới 

làm bong tróc sau trận mưa, 

chủ đầu tư có "buông lỏng" để 

nhà thầu thi công ẩu?” 

baodansinh.vn 

Số 593/STTTT-

TTBCXB ngày 

21/6/2021 

UBND thành phố Phủ Lý 

Báo cáo số 213/BC-

UBND ngày 01/7/2021 

của UBND thành phố    

Phủ Lý 

6 

Hà Nam: Công ty Trung Kiên 

và Công ty Hồng Hà nghiền đá, 

bột đá gây ô nhiễm môi trường 

baotainguyenmoitruong.vn 

Số 688/STTTT-

TTBCXB ngày 

16/7/2021 

Ủy ban nhân dân huyện 

Kim Bảng; Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Báo cáo số 260/BC-

UBND ngày 03/8/2021 

của UBND huyện Kim 

Bảng; 

Báo cáo số 

1642/STN&MT-MT ngày 

15/9/2021 của Sở Tài 

nguyên và môi trường 
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II. CHƯA GỬI VĂN BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CHO SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

STT Tên bài báo Địa chỉ đăng tải 

Văn bản đề nghị         

cung cấp thông tin               

của Sở TT&TT 

Cơ quan được đề nghị          

cung cấp thông tin 

1 
Bình Lục (Hà Nam): Công ty Nam Hà gian lận 

hồ sơ vẫn được phê duyệt trúng thầu 
congluan.vn 

Số 76/STTTT-TTBCXB 

ngày 26/01/2021 

UBND huyện Bình Lục 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

2 
Hà Nam: Công trình giáo dục hàng chục tỷ 

đồng bị thi công ẩu 
congluan.vn 

Số 21/STTTT-TTBCXB 

ngày 12/01/2021 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

3 
Kim Bảng - Hà Nam: Khoáng sản bị “đánh 

cắp”, chính quyền địa phương ở đâu? 
baotainguyenmoitruong.vn 

Số 189/STTTT-TTBCXB 

ngày 08/3/2021 
UBND huyện Kim Bảng 

4 
Cần xác minh dấu hiệu trốn thuế, sai phạm 

của một số doanh  nghiệp ở tỉnh Hà Nam 
Báo Bảo vệ pháp luật 

Số 238/STTTT-TTBCXB 

ngày 18/3/2021 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Tư pháp 

Công an tỉnh 

Thanh tra tỉnh 

UBND thành phố Phủ Lý 

5 
Khi quyền lợi của người dân bị bỏ quên; “Sống 

mòn”trong vùng khai thác đá 
vtv.vn 

Số 347/STTTT-TTBCXB 

ngày 20/4/2021 
UBND huyện Thanh Liêm 

6 
Những mập mờ về tài chính tại Công ty TNHH 

1 thành viên Xổ số kiến thiết Hà Nam 
khoe365.nguoiduatin.vn 

Số 340/STTTT-TTBCXB 

ngày 16/4/2021 
Sở Tài chính 

7 
“Hà Nam: Dân “tố” cụm cầu cảng của Công ty 

Sơn Hữu gây ô nhiễm môi trường” 
baotainguyenmoitruong.vn 

Số 530/STTTT-TTBCXB 

ngày 06/6/2021 
Sở Giao thông Vận tải 

8 
“Hà Nam: Đất Công ty Xăng dầu Hà Nam 

Ninh bị “xẻ thịt” thành trạm trộn bê tông” 
Kienthuc.net.vn 

Số 659/STTTT-TTBCXB 

ngày 08/7/2021 
UBND huyện Thanh Liêm 

9 

1. Lực lượng chức năng Hà Nam “cho phép” 

xe quá khổ, quá tải hoạt động rầm rộ 
baophapluat.vn 

Số 823/STTTT-TTBCXB 

ngày 17/8/2021 

UBND huyện Kim Bảng; 

Công an tỉnh; Sở Giao thông 

Vận tải 

2. Hà Nam: Xe tải chở xi măng đi ngược chiều, 

thánh thức pháp luật 
suckhoedoisong.vn 

Số 823/STTTT-TTBCXB 

ngày 17/8/2021 

UBND huyện Kim Bảng; 

Công an tỉnh; Sở Giao thông 

Vận tải 

3. Nhà máy xi măng Bút Sơn “tiếp tay” xe chở 

quá tải? 
tapchigiaothong.vn 

Số 823/STTTT-TTBCXB 

ngày 17/8/2021 

UBND huyện Kim Bảng; 

Công an tỉnh; Sở Giao thông 

Vận tải 



4 

 

 

STT Tên bài báo Địa chỉ đăng tải 

Văn bản đề nghị         

cung cấp thông tin               

của Sở TT&TT 

Cơ quan được đề nghị          

cung cấp thông tin 

10 
Hà Nam: Công ty CP Amaccao tiếp tục đổ chất 

thải ra môi trường gây ô nhiễm 
baotainguyenmoitruong.vn 

Số 881/STTTT-TTBCXB 

ngày 01/9/2021 

UBND huyện Thanh Liêm; 

UBND thành phố Phủ Lý;  

Sở Tài nguyên và môi trường 

11 
Thấy gì từ công tác quản lý đầu tư, mua sắm 

trang thiết bị tại Sở Y tế Hà Nam 
giadinhonline.vn 

Số 1216/STTTT-TTBCXB 

ngày 18/11/2021 
Sở Y tế 

12   

1. Sau chỉ đạo của Bộ GTVT, xe quá tải vẫn 

“tung hoành” ở Hà Nam 

 

suckhoedoisong.vn 

Số 1333/STTTT-TTBCXB 

ngày 09/12/2021 

Công an tỉnh, Sở Giao thông 

Vận tải; UBND thành phố 

Phủ Lý, huyện Kim Bảng, 

huyện Thanh Liêm 

2. Xe quá tải bùng phát tại Hà Nam: Vì sao 

trên nóng, dưới lạnh? 
tapchigiaothong.vn 

Số 1333/STTTT-TTBCXB 

ngày 09/12/2021 

Công an tỉnh, Sở Giao thông 

Vận tải; UBND thành phố 

Phủ Lý, huyện Kim Bảng, 

huyện Thanh Liêm 
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