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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Quy định số 234-QĐ/TW của Ban Bí thư  

về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 18/1/2021 của Tỉnh ủy về nghiên 

cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định số 234-QĐ/TW của Ban Bí thư về 

thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Sở Thông tin và Truyền 

thông ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Giúp các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh nhận thức đầy 

đủ, nắm rõ Quy định số 234-QĐ/TW của Ban Bí thư về thông tin hoạt động của 

lãnh đạo Đảng, Nhà nước để tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

- Bảo đảm sự thống nhất trong việc thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước cũng như hoạt động của lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương. 

- Đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và định 

hướng dư luận xã hội. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. Xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Quy định số 234-QĐ/TW 

của các cơ quan báo chí của tỉnh 

- Tổ chức quán triệt Quy định số 234-QĐ/TW đến đội ngũ cán bộ, phóng 

viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, tuyên truyền, nhất là những nội dung về 

nguyên tắc thông tin và chỉ đạo định hướng cung cấp thông tin.  

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về thông tin hoạt động của Lãnh đạo 

Đảng, Nhà nước theo Quy định số 234-QĐ/TW khi thông tin trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. 

- Các cơ quan báo chí căn cứ vào tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ 

để thông tin phù hợp với đối tượng độc giả, khán giả, thính giả. 

2. Tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động của lãnh đạo 

Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, cung cấp thông tin cho 

các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh qua các hội nghị giao ban báo chí 

hằng tháng. Trường hợp cấp thiết, khẩn cấp thì phối hợp thống nhất, chỉ đạo qua 

điện thoại hoặc các hình thức phù hợp khác.  

- Tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí.  

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí 
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- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến trên báo chí và các phương tiện 

thông tin đại chúng về Quy định số 234-QĐ/TW của Ban Bí thư về thông tin 

hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

- Theo dõi, phát hiện và xử lý sai phạm đối với việc thông tin hoạt động 

lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng.  

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

1.1. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

- Tham mưu hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến trên báo chí và các 

phương tiện thông tin đại chúng về Quy định số 234-QĐ/TW của Ban Bí thư. 

- Tham mưu các nội dung phối với giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc tổ chức họp báo và cung cấp thông tin cho báo chí.  

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định. 

1.2. Thanh tra Sở 

Phối hợp với Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản theo dõi, phát hiện và 

xử lý sai phạm đối với việc thông tin hoạt động lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên 

báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng. 

1.3. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông 

Tổ chức tuyên truyền về Quy định số 234-QĐ/TW của Ban Bí thư trên 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

2. Đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh 

- Xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Quy định số 234-QĐ/TW Ban 

Bí thư về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, kịp thời trên báo chí về các nội dung của 

Quy định số 234-QĐ/TW của Ban Bí thư. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 234-QĐ/TW của 

Ban Bí thư về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước của Sở Thông 

tin và Truyền thông. Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện 

có hiệu quả và thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Tỉnh ủy (B/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c); 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh; 

- Phòng TTBCXB, Thanh tra Sở; 

- Trung tâm CNTT&TT; 

- GĐ, PGĐ (B.Thúy); 

- Lưu: VT, TTBCXB (DT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Nguyễn Thị Hồng Thúy 
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