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Số:          /STTTT-BCXB 

V/v tuyên truyền, phổ biến Bộ Tiêu chí nhận diện 

“báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang TTĐT tổng 

hợp, mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân” hóa 

báo chí  

 
Điện Biên, ngày        tháng      năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban Xây dựng Đảng; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 
- UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Các cơ quan báo chí tỉnh; 
- Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên; 
- Văn phòng đại diện, Phóng viên thường trú cơ quan báo 

chí Trung ương tại Điện Biên. 
 

 Ngày 22/7/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 

1418/QĐ-BTTTT về việc ban hành Tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo 

hóa” Trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư 

nhân” hóa báo chí (Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2022). 

Mục đích của Bộ tiêu chí nhằm giúp cơ quan chỉ đạo báo chí, cơ quan 

quản lý nhà nước về báo chí, cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí và các tổ 

chức, cá nhân nhận diện, giám sát, khắc phục, chấn chỉnh, xử lý những dấu hiệu 

chệch hướng nhằm tạo ra môi trường báo chí lành mạnh, theo kịp sự phát triển 

của truyền thông hiện đại.  

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến cho cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động thuộc quyền quản lý, nội dung Quyết định số 1418/QĐ-
BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trọng tâm là phổ biến các tiêu chí 

nhận diện“báo hóa” tạp chí, “báo hóa” Trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo 

hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân” hóa báo chí. 

 2. Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc giám 

sát, nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” Trang thông tin điện tử tổng hợp, 

“báo hoá” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hoá” báo chí hoặc những dấu hiệu 

chệch hướng trong hoạt động báo chí tại địa bàn tỉnh để kịp thời chấn chỉnh, xử 

lý theo quy định. 
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3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đúng Quy định về Phát ngôn và Cung cấp 

thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước.  

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi tiếp và cung cấp thông tin cho báo 

chí trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình xem xét việc cung cấp thông tin 

cho nhà báo, phóng viên bảo đảm đúng pháp luật, đúng tôn chỉ, mục đích.  

Tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương 

đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: 
https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/142418/Ton-chi-muc-dich-cac-
co-quan-bao-chi.html). 

4. Đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, 

phổ biến Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ 

tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” Trang thông tin điện tử tổng 

hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí. 

(Gửi kèm theo Công văn này Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT ngày 
22/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông). 

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương quan tâm triển khai thực hiện. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c); 
- UBND tỉnh (để b/c); 
- Đ/c Lê Thành Đô - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- Như trên; 
- Phòng VH- TT các huyện, TX,TP; 
- Trung tâm Văn hóa, TT-TH các huyện, TX,TP; 
- Ban Giám đốc Sở;  
- Các phòng chuyên môn Sở; 
- Lưu: VT, BCXB. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Vũ Anh Dũng 
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