
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /KH-UBND  Lào Cai, ngày        tháng      năm 2021 

 
KẾ HOẠCH 

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, 

phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025 

 

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 
nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông 

tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Lào Cai ban 

hành kế hoạch triển khai trên địa bàn tỉnh 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 09/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả 
công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của 

các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025. 

- Triển khai có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền góp phần tạo sự thống 
nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường 

lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn 

dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện thắng 

lợi các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin thiết yếu đến người 
dân, đáp ứng yêu cầu cung cấp, trao đổi thông tin của xã hội, quyền tiếp cận thông 

tin của nhân dân. 

- Các hoạt động tuyên truyền cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có 
trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng. Việc tuyên truyền phải được định hướng tốt 

dư luận xã hội, tạo đồng thuận xã hội. 

- Phát huy thế mạnh của phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử để đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền nhằm tác động sâu rộng, kịp thời, hiệu quả đến cộng đồng xã 

hội; chú trọng việc cung cấp thông tin đến người dân ở các vùng nông thôn, vùng 

cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch 254/KH-UBND ngày 29/7/2019 về 

phát triển thông tin tỉnh Lào Cai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch 
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số 336/KH-UBND ngày 6/11/2019 của UBND tỉnh Lào Cai triển khai Quy hoạch 

phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 
132/KH-UBND ngày 23/3/2021 về việc 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. 

- 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. 

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin 

- 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 góp phần định hướng dư luận và tạo sự 
đồng thuận xã hội. 

- Phát huy hiệu quả của các kênh thông tin đại chúng, thông tin cơ sở là kênh 

thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước 
với nhân dân, tỉnh với cơ sở, phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

- Nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới phương thức thông tin theo hướng chủ 

động, kịp thời, nhanh nhạy, toàn diện, phong phú, đảm bảo định hướng chính trị, tư 
tưởng, phù hợp với trình độ tiếp nhận của từng đối tượng và điều kiện kinh tế - xã 

hội của từng vùng. 

- Kết hợp chặt chẽ các phương tiện truyền thông đại chung với cơ sở vật chất, 

thiết chế văn hóa - thông tin ở cơ sở hiện có và chương trình nông thôn mới để cung 
cấp các thông tin thiết yếu. Ưu tiên các giải pháp tiếp cận người dân ở khu vực biên 

giới, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn của tỉnh. 

- Đổi mới phương thức tuyên truyền, phát huy hơn nữa lợi thế của mạng internet 

để cung cấp thông tin cho người dân, tuyên truyền các chủ trương, chính sách phát 

triển kinh tế - xã hội của Trung ương, của tỉnh. 

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, thời lượng các chương trình phát thanh, truyền 

hình, báo dành cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

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 cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin thiết yếu, định 

hướng dư luận xã hội, phục vụ công tác chỉ đạo của các cấp chính quyền, 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. 

4. Xây dựng, nâng cấp hạ tầng thông tin truyền thông 

- Xây dựng, nâng cấp hạ tầng thông tin và truyền thông đảm bảo đồng bộ, hiện 

đại đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về thông tin, văn hóa của nhân dân. 
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- Chú trọng phát triển hạ tầng thông tin truyền thông tại các khu vực vùng sâu, 

vùng xa, biên giới, đảm bảo hạ tầng để truyền tải kịp thời thông tin chỉ đạo, điều hành 
của các cấp ủy Đảng, chính quyền, thông tin thiết yếu đến cơ sở và người dân trên 

địa bàn tỉnh. 

- Phát triển hạ tầng kết nối số và đảm bảo an toàn an ninh mạng, tạo điều kiện 
cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các thông tin thiết yếu, các dịch vụ 

nội dung số. 

5. Đẩy mạnh tuyên truyền các thông tin thiết yếu 

Các cơ quan báo chí chủ động nâng cao chất lượng thông tin phục vụ nhiệm vụ 
chính trị, thông tin thiết yếu, cụ thể: 

- Thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; việc triển khai các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. 

- Tuyên truyền về bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

- Tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của ngành, lĩnh vực, địa phương. 

- Tuyên truyền về hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế của đất nước. 

- Tuyên truyền khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

- Thông tin, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm; công tác 

phòng, chống, khắc phục thiên tai, hiểm họa, dịch bệnh cho cộng đồng. 

6. Tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

- Tổ chức các cơ quan báo chí, các loại hình thông tin theo hướng nâng cao hiệu 

quả hoạt động, đổi mới mô hình, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất kỹ thuật của các cơ 

quan theo hướng hiện đại. 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ người làm công tác thông tin vững vàng về chính 

trị, tư tưởng, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng 

tốt các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với từng loại hình thông tin, đáp ứng yêu cầu phát 
triển báo chí hiện đại. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền các thông tin thiết yếu, định hướng 
dư luận trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

- 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; đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin 
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thiết yếu đến người dân; chú trọng việc cung cấp thông tin đến người dân ở các vùng 

nông thôn, vùng cao, biên giới. 

- Hướng dẫn, đặt hàng các cơ quan báo chí tuyên truyền các thông tin thiết yếu 

phục vụ nhiệm vụ chính trị; phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương tăng cường 

thông tin về Lào Cai trên các phương tiện thông tin đại chúng tạo sự lan tỏa thông tin 
tới từng người dân, nhất là người dân ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Triển khai các giải pháp phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông từ tỉnh 

đến cơ sở đảm bảo hiện đại, đồng bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ; chuyển đổi số 

trong hoạt động tuyên truyền nhằm đảm bảo hoạt động thông tin tuyên truyền phục 
vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu xã hội. 

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

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp cho các cơ quan thông 
tấn, báo chí các nội dung liên quan đến nội dung tuyên truyền của ngành, lĩnh vực 

nhằm đưa thông tin đến với đông đảo người dân trong tỉnh. 

4. Các cơ quan báo chí địa phương 

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đối với mọi hoạt động của cơ quan 

báo chí trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao, góp phần thực hiện tốt 

nhiệm vụ chính trị. 

- Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, bảo đảm tính toàn diện, có trọng 

tâm, trọng điểm, cung cấp đầy đủ các thông tin thiết yếu, phản ánh sâu sắc các mặt 

của đời sống văn hóa - xã hội, kinh tế - chính trị, quốc phòng - an ninh, góp phần 

định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. 

- Triển khai chuyển đổi số trong tuyên truyền nhằm chuyển tải thông tin tới 

từng người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Báo, Đài PTTH, Hội Nhà báo, Cổng TTĐT 

tỉnh, Tạp chí Phansipăng; 
- CVP, PCVP2; 
- Lưu: VT, VX1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Giàng Thị Dung 
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