
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

- SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:        /STTTT-TTBCXB 

V/v hướng dẫn công tác phát ngôn  

và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2020                                                                                                                                                                                                                         

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày      tháng 02 năm 2020 

Kính gửi:  

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố; 

- Các sở, ban, ngành thành phố; 

- UBND các quận, huyện, phường, xã;   

- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở.  

 

Thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của 

Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của 

các cơ quan hành chính nhà nước (Nghị định số 09/2017/NĐ-CP); Công văn số 

3366/BTTTT-CBC ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

về việc sử dụng các loại giấy tờ, thẻ gây nhầm lẫn với Thẻ nhà báo và các quy 

định có liên quan trong lĩnh vực báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông hướng 

dẫn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, cụ thể như sau: 

1. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã  

a) Tăng cường công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo 

quy định tại Nghị định 09/2017/NĐ-CP. 

b) Chủ động cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị cho báo chí theo quy 

định tại khoản 1, Điều 38, Luật Báo chí; đáp ứng tất cả các yêu cầu chính đáng 

của cơ quan báo chí theo đúng quy định hiện hành. 

c) Lập hồ sơ công việc, cử chuyên viên theo dõi, phụ trách công tác phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 

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

đúng theo quy định tại Điều 3, Nghị định 09/2017/NĐ-CP. Trong đó lưu ý: “Các 

cá nhân của cơ quan hành chính nhà nước không là người được giao nhiệm vụ 

phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được cung cấp thông tin cho báo chí 

theo quy định pháp luật nhưng không được nhân danh cơ quan hành chính nhà 

nước để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về nội dung thông tin đã cung cấp”. 

đ) Khi nhận được đề nghị làm việc của phóng viên, các cơ quan, tổ chức 

lưu ý thực hiện các công việc sau: 

- Đề nghị phóng viên xuất trình Thẻ nhà báo còn thời hạn sử dụng do Bộ 

Thông tin và Truyền thông cấp. Lưu ý: cần nhận biết Thẻ nhà báo để tránh nhầm 

lẫn với các loại thẻ, giấy tờ khác không phải là Thẻ nhà báo (Phụ lục 1). 



Trường hợp phóng viên không có Thẻ nhà báo thì đề nghị xuất trình Giấy 

giới thiệu (kèm giấy tờ tùy thân có dán ảnh của phóng viên). Giấy giới thiệu chỉ 

có giá trị khi còn trong thời hạn do cơ quan báo chí cấp; ghi rõ tên cơ quan, tổ 

chức cần làm việc; nội dung và thời gian làm việc cụ thể.  

Nếu phóng viên không xuất trình được một trong các giấy tờ nêu trên, các 

cơ quan, tổ chức có quyền từ chối đề nghị làm việc của phóng viên.  

- Đề nghị phóng viên điền các yêu cầu cụ thể vào phiếu Yêu cầu phỏng vấn 

hoặc cung cấp thông tin (Phụ lục 2) để chuẩn bị trả lời cho chu đáo;  

- Khuyến nghị thực hiện ghi âm toàn bộ buổi làm việc giữa người phát 

ngôn của cơ quan, tổ chức với phóng viên.  

- Trong trường hợp chưa có thông tin đầy đủ và chính xác để cung cấp theo 

đề nghị của phóng viên, người có thẩm quyền phát ngôn của cơ quan, tổ chức sắp 

xếp lịch hẹn chính xác để cung cấp thông tin. Việc sắp xếp lịch cần đảm bảo tính 

kịp thời. 

- Đối với thể loại phỏng vấn, đề nghị phóng viên cho xem lại bài trước khi 

đăng tải chính thức.  

- Sao chụp lại Thẻ nhà báo hoặc Giấy giới thiệu; Phiếu yêu cầu phỏng vấn 

hoặc cung cấp thông tin (nếu có); dự thảo bài phỏng vấn… để lưu hồ sơ công 

việc. 

e)  Tham khảo danh sách các các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố 

do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp để thực hiện các công tác phối hợp 

truyền thông cho đơn vị. Danh sách này được Sở Thông tin và Truyền thông cập 

nhật thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: 

http://tttt.danang.gov.vn/web/guest/thong-tin-bao-chi. 

h) Phổ biến, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc của quý cơ quan thực hiện 

các nội dung nêu tại Điểm a, Khoản 1 Công văn này; đồng thời đăng tải trên trang 

thông tin điện tử của quý cơ quan các nội dung này để các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp tại địa phương nắm rõ, chủ động hơn khi tiếp xúc với báo chí.  

i) Đề cao cảnh giác đối với các hành vi giả mạo phóng viên báo chí, lợi 

dụng danh nghĩa phóng viên báo chí để trục lợi. Trong quá trình làm việc với 

phóng viên, nếu có nghi vấn cần báo cho công an sở tại hoặc Sở Thông tin và 

Truyền thông Đà Nẵng. 

k) Về phản hồi thông tin cho báo chí:  

- Khi cơ quan, tổ chức, có căn cứ cho rằng cơ quan báo chí thông tin sai sự 

thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của mình hoặc 

gây hiểu lầm làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của mình thì có 

quyền gửi ý kiến phản hồi bằng văn bản đến cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản 

báo chí (đồng thời gửi Sở Thông tin và Truyền thông), cơ quan quản lý nhà nước 

về báo chí hoặc khởi kiện tại Tòa án theo Điều 43 của Luật Báo chí. Trích yếu 

văn bản gửi cơ quan báo chí ghi rõ “đề nghị phản hồi thông tin báo nêu”. Nội 

http://tttt.danang.gov.vn/web/guest/thong-tin-bao-chi


dung công văn không được vi phạm pháp luật, xúc phạm đến uy tín của cơ quan 

báo chí, danh dự, nhân phẩm của tác giả tác phẩm báo chí. Theo dõi kết quả phản 

hồi của các cơ quan báo chí.  

- Kịp thời cung cấp kết quả xử lý các vấn đề báo nêu liên quan đến cơ quan, 

đơn vị mình cho cơ quan báo chí đã phản ánh. Đối với những vấn đề phức tạp, 

cần nhiều thời gian, thì cung cấp thông tin xử lý ban đầu và dự kiến nội dung các 

công việc sẽ thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể: 

 + Để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về phát ngôn và cung 

cấp thông tin cho báo chí, yêu cầu các cơ quan, đơn vị sớm có thông tin phản hồi 

gửi các cơ quan báo chí về vấn đề báo nêu liên quan đến đơn vị mình sau khi 

nhận email điểm báo hàng ngày, đồng thời đăng lên chuyên mục Thông tin báo 

chí trên trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị. 

 + Thực hiện theo dõi kết quả đăng tải trên báo chí về nội dung phản hồi;  

 + Văn bản phản hồi gửi đồng thời đến UBND thành phố qua Sở Thông tin 

và Truyền thông tại địa chỉ email: ttbcxb@danang.gov.vn; gửi cho Cổng thông 

tin điện tử thành phố tại địa chỉ email: toasoan@danang.gov.vn để đăng tải lên 

chuyên mục Thông tin báo chí trên Cổng thông tin điện tử thành phố. 

 + Đối với các trường hợp được cơ quan gửi văn bản đến các đơn vị yêu cầu 

xử lý thông tin báo nêu, các cơ quan cần bám sát tiến độ xử lý của đơn vị để đôn 

đốc, làm đầu mối tiếp nhận, chuyển thông tin xử lý đến các cơ quan báo chí để 

phản hồi và Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp. 

l) Thiết lập chuyên mục THÔNG TIN BÁO CHÍ trên trang chủ trang thông 

tin điện tử (đối với các cơ quan đơn vị có trang thông tin điện tử) để đăng tải: 

- Thông tin về người phát ngôn của cơ quan đơn, đơn vị gồm: họ và tên; 

chức vụ; số điện thoại di động; cố định; địa chỉ email. 

- Các văn bản ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đúng 

theo quy định. 

- Các văn bản phản hồi, cung cấp kết quả xử lý lên trang thông tin điện tử 

tại mục THÔNG TIN BÁO CHÍ. 

- Các thông cáo báo chí, thông tin cung cấp cho báo chí (nếu có) 

2. Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

a) Kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh việc cấp các loại giấy tờ, thẻ cho phóng 

viên, cộng tác viên hoạt động tác nghiệp báo chí; tuyệt đối không cấp các loại 

giấy tờ, thẻ gây nhầm lẫn với Thẻ nhà báo; không cấp giấy giới thiệu cho “cộng 

tác viên” nhưng ghi chức danh là “phóng viên”. 

b) Đảm bảo giấy giới thiệu do cơ quan báo chí cấp cho phóng viên đi tác 

nghiệp được thực hiện theo đúng quy định. Giấy giới thiệu phải ghi rõ tên cơ 

quan, tổ chức cần làm việc; nội dung và thời gian làm việc cụ thể. 



c) Tuyên truyền rộng rãi để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người 

dân trên địa bàn thành phố nắm rõ các nội dung nêu tại Điểm a, Khoản 1 Công 

văn này. 

d) Phối hợp cung cấp các tin, bài phản ánh về các tồn tại, hạn chế của các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, để Sở Thông tin và Truyền 

thông, Tổ công tác thông tin Báo chí thành phố tổng hợp và đề nghị các cơ quan, 

đơn vị có liên quan cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.  

đ) Hỗ trợ đăng tải các thông tin kết quả xử lý của các cơ quan, đơn vị các 

vấn đề do báo phản ánh. 

3. Cổng thông tin điện tử thành phố, Ban biên tập Trang thông tin điện 

tử Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải tại chuyên mục THÔNG TIN BÁO 

CHÍ các văn bản bản phản hồi thông tin cho báo chí, cung cấp kết quả xử lý các 

vấn đề báo nêu do các cơ quan đơn vị cung cấp.  

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc vui lòng liên 

hệ  Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông Đà 

Nẵng, tầng 24, số 24 - Trần Phú; email: ttbcxb@danang.gov.vn, điện thoại 0236. 

3849989,  gặp chị Hồng Én, Chuyên viên Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản)  

 Vậy, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng đề nghị các cơ quan đơn vị 

quan tâm thực hiện./. 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Cục Báo chí, Bộ TTTT (để b/c); 

- UBND thành phố (để b/c); 

- Ban Tuyên giáo (để p/h); 

- Công an thành phố (để p/h); 

- Hội Nhà báo thành phố (để p/h); 

- Giám đốc Sở (để biết); 

- Các thành viên Tổ Báo chí Thành phố; 

- Lưu: VT, TTBCXB. Én 

                                                                                            

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phượng 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1 

MỘT SỐ THÔNG TIN ĐỂ NHẬN BIẾT THẺ NHÀ BÁO  

THỜI HẠN 2016 - 2020 DO BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CẤP 
 

1. Kích thước: chiều dài 86 mm, chiều rộng 54 mm, dày 0,76 mm.  

2. Chất liệu: nhựa PVC. Khi in có phủ 01 lớp chống bay màu, chống xước ở 

02 mặt thẻ.  

3.Hình thức: Nền trước màu vàng, ở giữa in hình quốc huy và họa tiết trống 

đồng xung quanh; nền sau màu đỏ. 

4. Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh. 

5. Thẻ có giá trị đến ngày 31/12/2020. 

6. Các thông tin được ghi trên mặt trước và mặt sau của Thẻ Nhà báo 

a) Mặt trước của Thẻ Nhà báo 

- Tiếp giáp với lề trái của Thẻ  

+ Giữa là để in ảnh của người được cấp thẻ có khuôn khổ 15 mm x 20 mm. 

+ Phía dưới ảnh là dòng chữ: Số thẻ; Ngày cấp; Có giá trị đến. 

+ Góc dưới cùng là 02 vạch chéo màu đỏ sẫm. 

- Giữa Thẻ 

+ Phía trên in dòng chữ viết hoa “THẺ NHÀ BÁO”. 

+ Phía dưới là các dòng chữ: Họ và tên; Bút danh; Năm sinh; Cơ quan. 

+ Dưới cùng ghi chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền ký Thẻ Nhà 

báo và dấu của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Tiếp giáp với lề phải của Thẻ  

+ Phía trên là vị trí in mã nhận diện hồ sơ nhà báo. 

+ Phía dưới là tem chống giả có sử dụng chất liệu phản quang với hình logo 

Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 

 
b) Mặt sau của Thẻ Nhà báo 

- Trên cùng in dòng chữ viết hoa “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM”. 



- Giữa là hình Quốc huy. 

- Góc bên trái phía dưới là 02 vạch chéo màu đỏ nhạt; phía dưới Quốc huy 

là dòng chữ viết hoa “THẺ NHÀ BÁO” và ghi thời hạn 2016-2020. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2 

MẪU PHIẾU YÊU CẦU PHỎNG VẤN HOẶC CUNG CẤP THÔNG TIN 

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

CƠ QUAN ĐƠN VỊ 

 

 

….., ngày...tháng…  năm … 

 

PHIẾU YÊU CẦU PHỎNG VẤN HOẶC CUNG CẤP THÔNG TIN 

1. Tên tôi là: …………………………………………………………… 

2. Chức vụ, đơn vị: …………………………………………………….. 

3. Số Thẻ nhà báo (hoặc giấy giới thiệu): ……………………………... 

4. Điện thoại, email…………………………………………………….. 

5. Đề nghị (cá nhân, tổ chức): …………………………………………. 

6. Cung cấp thông tin (đối với yêu cầu cung cấp thông tin): …………… 

a) ………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………… 

7. Trả lời phỏng vấn các câu hỏi (đối với yêu cầu phỏng vấn), cụ thể: 

Câu 1:…………………………………………………………………….. 

Câu 2:……………………………………………………………………. 

Câu 3:…………………………………………………………………….. 

8. Trực tiếp gặp và làm việc với người phát ngôn…………………… 

 

 Người đề nghị 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

PHẦN Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

1. Tên tôi là: …………………………………………………………….. 

2. Chức vụ, đơn vị: …………………………………………………….. 

3. Điện thoại, email: …………………………………………………….. 

4. Nội dung:……………………………………………………………… 

(Phần này ghi rõ lịch hẹn làm việc chính xác trong trường hợp chưa chuẩn 

bị được chu đáo nội dung để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí) 
 

 Người nhận yêu cầu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Ghi chú:  Phiếu này được lập thành 2 bản, bên yêu cầu cung cấp thông tin giữ 1 bản và bên được yêu 

cầu cung cấp thông tin giữ 1 bản. 
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