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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  

hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”  

 

Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà 

báo Việt Nam trong tình hình mới” (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 43-CT/TW); Kế 

hoạch số 335-KH/TU, ngày 15/9/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai thực hiện Chỉ thị số 

43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới” (sau đây viết 

tắt là Kế hoạch số 335-KH/TU); UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch thực hiện 

Chỉ thị số 43-CT/TW, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đầy đủ các nội dung 

Chỉ thị số 43-CT/TW và Kế hoạch số 335-KH/TU. 

- Tiếp tục khẳng định vai trò, tầm quan trọng của báo chí, của Hội Nhà báo 

trong công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh Lào Cai.  

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, 

ngành, đoàn thể, cán bộ, nhà báo, hội viên trong thực hiện quan điểm, mục tiêu, 

giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo 

Việt Nam trong tình hình mới. Xây dựng đội ngũ những người làm công tác báo 

chí ngày càng vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động của báo 

chí và Hội Nhà báo, tạo điều kiện cho báo chí, Hội Nhà báo hoạt động hiệu quả, 

phát huy vai trò, trách nhiệm của hoạt động báo chí trong đời sống xã hội trên 

địa bàn tỉnh. 

- Cổ vũ, động viên, khích lệ đội ngũ những người làm báo tích cực tuyên 

truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

thành tựu của đất nước, của tỉnh; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 

tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. 

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW và Kế hoạch số 335-

KH/TU cần bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả gắn với các văn bản của Đảng, Nhà 
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nước và của tỉnh liên quan đến hoạt động báo chí, Hội Nhà báo. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát đôn đốc việc triển khai thực hiện. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 

1. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất cách 

mạng, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo 

- Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW; 

tuyên truyền, hướng dẫn đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật về báo chí và 

truyền thông; đổi mới và tăng cường các giải pháp, hình thức giáo dục, bồi dưỡng 

nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, 

hội viên nhà báo, phóng viên, biên tập viên báo chí. Trọng tâm là các nội dung: 

Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy 

định của Hội Nhà báo Việt Nam; Luật Báo chí năm 2016; 10 điều quy định về đạo 

đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; Quy tắc sử dụng mạng xã hội; tiếp 

tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... 

- Động viên khích lệ, tạo môi trường, động lực để Hội Nhà báo và đội ngũ 

những người làm báo nêu cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần cống hiến, nỗ lực 

phấn đấu góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến 

đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại, vì lợi ích của đất nước và Nhân dân; 

đóng góp xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển.  

2. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho báo 

chí, Hội Nhà báo hoạt động hiệu quả 

- Tiếp tục xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm 

pháp luật về báo chí; ban hành cơ chế, chính sách tạo hành lang pháp lý cho báo 

chí phát triển, đảm bảo hoạt động hiệu quả, đúng định hướng, phục vụ đắc lực 

nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, của các ngành và các địa phương. 

- Quan tâm, thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo 

cơ quan báo chí, lãnh đạo các cấp hội, có cơ chế để thu hút cán bộ có kinh 

nghiệm, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý làm công tác hội. 

- Tổ chức thông tin và quản lý thông tin trên báo chí: Tăng cường trách 

nhiệm người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ở tất cả các cấp, các 

ngành, địa phương; đổi mới nội dung, hình thức cung cấp thông tin cho báo chí, 

bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, chính xác và luôn ở thế chủ động; kịp thời giải 

quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động báo chí và hoạt động Hội Nhà báo. 

3. Thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, xây dựng các cơ 

quan báo chí đa phương tiện 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng cơ 

quan báo chí đa phương tiện để định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại, 

đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của công chúng. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà báo, phóng viên, biên tập viên có 

đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí hiện đại. 
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4. Động viên, khen thưởng, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp 

của nhà báo, hội viên Hội Nhà báo 

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ hội viên, nhà báo trong việc sáng 

tạo các tác phẩm báo chí chất lượng cao, có tác động tốt đối với xã hội. 

- Hằng năm, tổ chức gặp mặt, trao đổi và định hướng truyên truyền đối với 

đội ngũ những người làm báo vào dịp đầu năm và Ngày Báo chí Cách mạng Việt 

Nam 21/6.  

- Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng tỉnh 

Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc” giai đoạn 2021 - 2025; duy 

trì thực hiện Hội Báo Xuân hằng năm.   

- Duy trì tổ chức Giải thưởng Báo chí Lào Cai thường niên; tạo điều kiện 

thuận lợi cho hội viên, nhà báo, cộng tác viên báo chí tham gia các cuộc thi, giải 

báo chí, liên hoan do các ban, bộ, ngành, khu vực tổ chức như: Giải Báo chí Quốc 

gia, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng”, liên hoan phát 

thanh, liên hoan truyền hình, cuộc vận động sáng tác tác phẩm báo chí về chủ đề 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các giải báo 

chí chuyên đề khác.   

- Quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người làm báo, hội viên Hội 

Nhà báo; đề xuất và thực hiện các hình thức động viên, khen thưởng xứng đáng 

cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp báo chí cách 

mạng của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai. 

5. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế 

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho hội viên, nhà báo tham gia viết tin, bài 

phản ánh trung thực, kịp thời các hoạt động đối ngoại của tỉnh Lào Cai với nước 

bạn Trung Quốc, các nước trong khu vực và quốc tế.  

- Tổ chức làm việc và giao lưu, trao đổi nghiệp vụ với các đoàn đại biểu báo 

chí nước ngoài nhằm góp phần nâng cao vị thế của Hội Nhà báo, của báo chí và 

góp phần thực hiện tốt công tác đối ngoại của tỉnh Lào Cai.  

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về hoạt động báo chí; kịp thời phát 

hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật đối với những 

trường hợp cán bộ, hội viên, cơ quan báo chí có những sai phạm trong hoạt động 

báo chí. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Chỉ đạo, định hướng chính trị tư tưởng trong hoạt động báo chí theo 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
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- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ 

chức hội nghị giao ban báo chí định kỳ; phối hợp giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc trong hoạt động báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, hoàn thiện, đổi 

mới cơ chế phối hợp trong hoạt động quản lý báo chí. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan tiếp 

tục triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào 

Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc” giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, 

các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh liên quan 

đến hoạt động báo chí và Hội Nhà báo. 

- Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách tạo hành lang pháp lý cho báo 

chí phát triển, đảm bảo hoạt động hiệu quả, đúng định hướng. 

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh; tăng 

cường công tác phối hợp, chỉ đạo định hướng thông tin đảm bảo sự lãnh đạo trực 

tiếp, toàn diện, chính xác, kịp thời; phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc 

trong hoạt động báo chí và hoạt động Hội Nhà báo. 

- Chỉ đạo, tạo điều kiện cho Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí thực hiện 

tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ báo chí cho hội viên, nhà 

báo; tham mưu công tác thi đua khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân tiêu 

biểu, có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển báo chí của tỉnh. 

- Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh trong việc quản lý và tạo điều kiện thuận 

lợi cho hội viên, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên 

địa bàn tỉnh (theo Quyết định số 979/QĐ-HNBVN ngày 06/4/2018 của Hội Nhà 

báo Việt Nam về việc sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại địa 

phương). 

3. Hội Nhà báo tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 43-CT/TW, 

Kế hoạch số 335-KH/TU; quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 

các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động báo chí và Hội Nhà báo bảo đảm 

chặt chẽ, chất lượng phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 

trong tình hình mới. 

- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng trong các cơ quan báo chí, các cấp Hội; đẩy mạnh việc học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập phong cách làm báo 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện tốt Luật Báo chí và 10 điều Quy 

định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt 

Nam; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị 

cho người làm báo, hội viên Hội Nhà báo. 
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- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tổ 

chức hội nghị giao ban báo chí định kỳ. 

- Nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội 

viên nhà báo với cấp ủy, chính quyền địa phương. 

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính 

trị cho người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. 

- Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ thuộc quyền 

hạn của Hội được quy định tại Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam.  

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí, 

tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển và quản lý báo chí, đội ngũ 

người làm báo.  

- Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động của tổ chức Hội. 

- Tăng cường các hoạt động nghiệp vụ, tạo môi trường cho hội viên, nhà 

báo phát huy tính sáng tạo trong việc thực hiện các tác phẩm báo chí chất lượng 

cao; vận động, tạo điều kiện thuận lợi và hướng dẫn hội viên, cộng tác viên báo 

chí tích cực tham gia các giải, cuộc thi về báo chí do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các 

ban, bộ, ngành Trung ương, khu vực và quốc gia tổ chức. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, quản lý, giúp đỡ hội 

viên là phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương hoạt động tại tỉnh. 

- Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao, cập nhật kiến thức mới về kỹ 

năng làm báo hiện đại cho hội viên, nhà báo; phối hợp với các sở, ban, ngành, địa 

phương, các cơ quan báo chí tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng làm báo cho cộng 

tác viên, thông tin viên tại các địa phương, đơn vị theo nhu cầu. 

- Làm tốt công tác thi đua khen thưởng: Phát hiện, đề xuất kịp thời với các 

cơ quan chức năng về việc khen thưởng đối với hội viên, nhà báo có thành tích 

xuất sắc định kỳ và đột xuất. 

- Tham mưu, phối hợp, thực hiện các hoạt động đối ngoại với các hội, tổ 

chức báo chí trong và ngoài nước phù hợp với chủ trương đối ngoại của tỉnh. 

4. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Báo chí năm 2016, Nghị định số 

09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí và Kế hoạch này, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình 

hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

5. Các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh 

Tăng cường tuyên truyền về Chỉ thị 43-CT/TW và công tác triển khai thực 

hiện trên địa bàn tỉnh; thực hiện các chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của cơ 

quan quản lý báo chí; chủ động quản lý hoạt động của đội ngũ nhà báo, phóng 

viên, biên tập viên và cộng tác viên; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ báo chí. 
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Căn cứ nội dung Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; các cơ quan, đơn vị, 

địa phương, tổ chức liên quan triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực: TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Hội Nhà báo tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí 

Phansipăng, Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai;  

- CVP, PCVP2; 

- Lưu: VT, TH3, VX1,4. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Giàng Thị Dung 
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