
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /UBND-TH Ia H’Drai, ngày        tháng  11  năm 2020          . 

Về việc tăng cường công tác thẩm 

tra, xử lý vấn đề báo chí phản ánh, 

dư luận xã hội quan tâm 

 

 

Kính gửi:  
 

 

- Các Phòng, ban, ngành thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 
 

 Thực hiện Công văn số 4312/UBND-KGVX ngày 17/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tăng cường công tác thẩm tra, xử lý vấn đề báo chí phản ánh, dư luận xã hội 

quan tâm; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1.  Các phòng, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các xã 

- Theo dõi, nắm bắt thông tin báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm 

hằng ngày và nghiêm túc thực hiện báo cáo tổng hợp bằng văn bản hàng tuần về 

Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) trước 08 giờ sáng Thứ 

4 hàng tuần. Trong báo cáo, cần phải tóm tắt nội dung thông tin báo chí phản ánh, 

nội dung văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện xử lý vụ việc; công tác chỉ 

đạo của cấp ủy, chính quyền về giải quyết xác minh, làm rõ nội dung được phản 

ánh, báo cáo kết quả cuối cùng xử lý thông tin, vụ việc; đồng thời làm rõ trách 

nhiệm của cơ quan, đơn vị khi có phản ánh của báo chí. Chịu trách nhiệm trước Ủy 

ban nhân dân huyện về việc báo cáo thông tin báo chí phản ánh thuộc lĩnh vực, 

nhiệm vụ cơ quan, xã quản lý. 

- Cử đầu mối theo dõi thông tin báo chí phản ánh về địa bàn, ngành; chủ 

động thẩm tra, xác minh, xử lý thông tin báo chí phản ánh những hạn chế, bất cập, 

thông tin sai sự thật, phiến diện, không đầy đủ,... Kịp thời phản hồi thông tin đến 

các cơ quan báo chí theo quy định của Luật Báo chí năm 2016. Đối với các vụ việc 

phức tạp, có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì báo cáo các cơ quan chức năng đề nghị 

phối hợp xử lý. 

- Thực hiện nghiêm Nghị định 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. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp 

thông tin báo chí phản ánh về địa phương theo hướng ứng dụng công nghệ thông 

tin. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã thực hiện công tác 

thẩm tra, xử lý vấn đề báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm. 

Yêu cầu các đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Mặt trận và các Đoàn thể huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Pờ Ly Hảo 
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