
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 879 /UBND-VHTT Đình Lập, ngày 15 tháng 8 năm 2019 

V/v tổng hợp phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí, xử lý khủng 

hoảng truyền thông; đăng ký tập huấn 

Kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông 

tin cho báo chí. 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện Công văn số 1032/STTTT-TTBCXB ngày 30/7/2019 của Sở 

Thông tin và Truyền thông v/v rà soát nhu cầu của các cơ quan, đơn vị phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, xử lý khủng hoảng truyền thông, 

UBND huyện đã rà soát và tổng hợp việc phát ngôn và cung cấp thông tin 

cho báo chí của Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

trên địa bàn huyện (Đối tượng thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho 

báo chí quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP là Chủ tịch 

UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn); kết quả như sau: 

1. Số lượng, nội dung, loại tài liệu đã cung cấp thông tin cho báo chí 

từ đầu năm 2019 đến nay. 

- Tổng số tiếp, trao đổi làm việc với cơ quan báo chí: 3 cuộc, gồm Báo 

Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh. 

- Nội dung cung cấp thông tin: về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2019; photo báo cáo sơ kết về thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW về việc đẩy 

mạnh học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Báo cáo xây dựng 

nông thôn mới; Báo cáo tổng kết 15 thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” xã Bính Xá giai đoạn 2000 – 2015. 

- Loại tài liệu: Văn bản báo cáo; gmail. 

2. Cách thức trả lời báo chí của cơ quan, đơn vị; cơ quan báo chí 

thường xuyên liên hệ làm việc. 

- Hình thức trả lời báo chí gồm 02 hình thức chủ yếu: 

+ Phỏng vấn trực tiếp 

+ Cung cấp bằng văn bản 

- Cơ quan thường xuyên cung cấp: Báo Lạng Sơn. 

3. Cách thức đã xử lý khủng hoảng truyền thông tại cơ quan, đơn vị. 

- Không có 

4. Đề xuất những nhu cầu, nội dung cần cung cấp, trang bị cho Người 

phát ngôn và cung cấp thông tin: 
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- Cách xử lý các khủng hoảng truyền thông thường gặp trong phạm vi 

thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã. 

- Quyền kiến nghị, khiếu nại, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại (về 

vật chất, danh dự, nhân phẩm...) nếu có trường hợp tổ chức, cá nhân bị vu 

khống, bôi nhọ, đưa tin sai sự thật. 

- Nêu các ví dụ điển hình trong từng nội dung tập huấn. 

 5. Đăng ký tập huấn Kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin 

 Đồng chí: Lê Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện. 

Trên đây là tổng hợp phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, xử lý 

khủng hoảng truyền thông; đăng ký tập huấn Kỹ năng phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí của UBND huyện Đình Lập báo cáo Sở Thông tin và 

Truyền thông tổng hợp./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- CVP, CVVX; 

- Lưu: VT. 

                                                

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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