TỈNH ỦY HÒA BÌNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hòa Bình, ngày 07 tháng 11 năm 2019

*
Số 749 - BC/TU

BÁO CÁO
tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư
khóa IX “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của
Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”
----Sau 15 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 18/3/2004
của Ban Bí thư khóa IX “Về tiếp tục nâng cao vị trí, chất lượng hoạt động
của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới” (sau đây viết tắt là Chỉ thị số
37-CT/TW). Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình báo cáo như sau:
Phần thứ nhất
KẾT QUẢ 15 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 37-CT/TW CỦA
BAN BÍ THƯ KHÓA IX

I. Tình hình quán triệt, triển khai Chỉ thị số 37-CT/TW
1. Đặc điểm, tình hình
Hội nhà báo tỉnh Hòa Bình là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của
những người làm báo Hòa Bình, đặt dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý của
Ủy ban nhân dân tỉnh; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội Nhà báo Việt
Nam, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội đã được Chính phủ
phê duyệt.
Hội Nhà báo tỉnh đến nay đã có gần 150 hội viên, sinh hoạt ở 5 chi hội
trực thuộc: Chi hội nhà báo Báo Hòa Bình, Chi hội nhà báo Đài Phát thanhTruyền hình tỉnh, Chi hôi nhà báo Báo Văn nghệ Hòa Bình, Chi hội cơ quan
thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hòa Bình và Chi hội văn phòng Hội
Nhà báo tỉnh. 100% hội viên Hội Nhà báo tỉnh có trình độ đại học và 15%
hội viên có trình độ trên đại học, 15% hội viên có trình độ lý luận chính trị
cao cấp, 80% có trình độ lý luận chính trị Trung cấp.
2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai Chỉ thị
Sau khi Chỉ thị số 37-CT/TW được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
đã lãnh đạo, quán triệt đến các cấp ủy, các ngành, các địa phương triển khai
thực hiện.
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Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai, quán
triệt các nội dung của Chỉ thị số 37-CT/TW thông qua hội nghị báo cáo viên
cấp tỉnh. Hướng dẫn, đôn đốc các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức triển
khai, quán triệt nội dung Chỉ thị số 37-CT/TW và Kế hoạch của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy cho cán bộ chủ chốt của địa phương, đơn vị bằng hình thức lồng
ghép vào các hội nghị của cấp ủy tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở
rộng, hội nghị báo cáo viên. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về vai trò,
tầm quan trọng của công tác báo chí, hội nhà báo trong công tác lãnh đạo,
quản lý và trong quá trình xây dựng, hòan thiện, tổ chức thực hiện các chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương.
Đồng thời giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn việc tổ chức
quán triệt, triển khai Chỉ thị số 37-CT/TW gắn với học tập 6 chuyên đề “Tư
tưởng Hồ Chí Minh về Báo chí Cách mạng”. Các huyện ủy, thành ủy, đảng
ủy trực thuộc đã hòan thành việc quán triệt, triển khai Chỉ thị tới các cấp ủy,
tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp
Nhân dân. Hội Nhà báo tỉnh đã chủ động quán triệt Chỉ thị số 37-CT/TW tới
hội viên bằng nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị giới thiệu những nội
dung cơ bản của Chỉ thị, trao đổi, tọa đàm; chỉ đạo các chi hội xây dựng kế
hoạch tổ chức thực hiện. Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị quán
triệt Chỉ thị số 37-CT/TW tới cán bộ, công chức của ngành.
Để tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo Kết
luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh. Ngày 26/8/2014 Ban
Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU về việc mua và đọc
báo, tạp chí của Đảng, theo đó, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền,
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tăng
cường công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Kết luận
số 29-KL/TW của Ban Bí thư. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các
phương tiện thông tin đại chúng về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc mua và
đọc báo, tạp chí của Đảng, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ
chức đảng, các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với
việc mua, đọc và làm theo báo Đảng. Ngày 13/10/2017, Ban Thường vụ Tỉnh
ủy đã ban hành Kết luận số 102 - KL/TU về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số
35-CT/TU, ngày 26/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc mua, đọc báo,
tạp chí của Đảng.
Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác báo chí trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban
hành Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 3/5/2018 về tăng cường công tác lãnh đạo,
chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo chí trên địa bàn tỉnh. Ban
Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, người
đứng đầu cơ quan báo chí thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, nhất
là Luật Báo chí và các chủ trương, nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo và các quy
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định của Đảng trong công tác báo chí, thông tin, tuyên truyền; xây dựng cơ
chế quản lý, sử dụng tốt đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên,
không để lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động tiêu cực, vụ lợi hoặc làm
tổn hại đến lợi ích quốc gia; các cơ quan báo chí đưa thông tin sai sự thật,
không chính xác phải đăng cải chính theo đúng quy định của Luật Báo chí.
Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017
của Ban Bí thư về việc tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo
chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống,“tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
II. Những kết quả đạt được
1. Công tác đổi mới, kiện toàn tổ chức, phương thức hoạt động, nâng
cao vai trò, vị thế của Hội
Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo
Hội Nhà báo tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm nâng
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tổ chức các hoạt động chuyên môn và công
tác hội đạt hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở
Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chức năng trong chỉ đạo, quản lý báo
chí trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt Luật báo chí và các văn bản quy định chi
tiết thực hiện luật, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, thúc đẩy
hoạt động hội ngày càng phát triển. Ban Chấp hành Hội thường xuyên đổi
mới nội dung, hình thức hoạt động của hội, hướng hoạt động về hội viên và
các chi hội. Trong đó tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo
đức người làm báo, trách nhiệm công dân; thực hiện tốt 10 điều quy định đạo
đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Luật báo chí; hoạt động nghiệp
vụ và bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của hội viên.
Hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh được đổi mới đã thu hút, tập hợp, phát
triển hội viên trên địa bàn. Từ hơn 40 hội viên giai đoạn 2005-2007, đến nay
đã nâng lên hơn 100 hội viên.
Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần nâng cao chất
lượng, hiệu quả hoạt động của báo chí và tổ chức Hội Nhà báo trên địa bàn.
2. Giải pháp nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho
cán bộ, hội viên
Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Thường trực Hội Nhà
báo tỉnh thường xuyên phối hợp với thủ trưởng các cơ quan báo chí, chỉ
đạo Ban thư ký các chi hội tổ chức các hoạt động nghiệp vụ, giao ban báo
chí, trao đổi nghiệp vụ nhằm thực hiện nghiêm Luật Báo chí và 10 điều
quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, góp phần
tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.
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Động viên, khuyến khích hội viên tích cực sáng tạo tác phẩm báo chí
nói chung, tác phẩm báo chí chất lượng cao nói riêng. Hội thành lập Hội
đồng thẩm định, xét duyệt, nghiệm thu tác phẩm, thực hiện các bước xét
chọn, thẩm định tác phẩm một cách công khai, chính xác, đảm bảo công
bằng. Mức chi cho từng loại cũng được điều chỉnh hằng năm, vì thế chất
lượng tác phẩm năm sau cao hơn năm trước. Các tác phẩm phản ánh khá toàn
diện công cuộc đổi mới của tỉnh; gắn với nội dung học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cổ vũ phong trào thi đua làm theo
Bác. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình đã tổ chức bình xét
tác phẩm báo chí xuất sắc hằng tháng, lấy đó làm tiêu chí thi đua hằng năm,
góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí.
Hằng năm, Hội phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí của
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức các lớp tập huấn, mời giảng viên có nhiều kinh
nghiệm về bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên, phóng
viên, biên tập viên trong các cơ quan báo chí của tỉnh, đài truyền thanh các
huyện, thành phố.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Hội nhà báo
xuất bản Bản tin Người làm báo. Duy trì việc tổ chức gặp mặt hội viên, phóng
viên, biên tập viên, cộng tác viên tích cực ở các cơ quan thông tin đại chúng
nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), triển khai các cuộc thi viết về
nhân tố mới, điển hình mới trên địa bàn toàn tỉnh đạt kết quả tốt. Hội phối hợp
với các chi hội, cơ quan báo chí luân phiên đăng cai tổ chức giao lưu thể thao,
văn hóa văn nghệ cho cán bộ, hội viên.
Vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ
đạo Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức Hội báo xuân tại
các địa phương của tỉnh; tham gia Hội báo xuân toàn quốc do Hội Nhà báo
Việt Nam tổ chức.
Hội tích cực tham gia các hoạt động của Hội Nhà báo các tỉnh miền
duyên hải đồng bằng Bắc Bộ; các cuộc hội thảo, tập huấn do Trung ương Hội
tổ chức, có những đóng góp cụ thể cho hoạt động công tác Hội ngày càng
phát triển.
3. Xây dựng, thực hiện quy định về đạo đức người làm báo và giáo
dục, rèn luyện phẩm chất cách mạng, đạo đức nghề nghiệp của những
người làm báo
Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Hội
Nhà báo tỉnh phối hợp với lãnh đạo các cơ quan báo chí tổ chức học tập, quán
triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác báo
chí, truyền thông cho toàn thể cán bộ, hội viên, phóng viên. Hội viên được
tham dự các lớp tập huấn, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên
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môn nghiệp vụ theo quy hoạch của cơ quan, được tạo điều kiện tham gia các
giải báo chí quốc gia, báo chí của tỉnh.
Để khắc phục kịp thời tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức
chưa đề cao trách nhiệm trong thực thi công vụ; ý thức kỷ luật lao động kém,
vi phạm các quy định của pháp luật về sử dụng thời giờ làm việc. Ban
Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 279 - CV/TU, ngày 30/8/2017
về chấn chỉnh đạo đức, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, công
chức, viên chức. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các Ban Cán sự Đảng,
Đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy tiếp tục tuyên truyền, thực
hiện nghiêm túc Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị
về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ,
đảng viên; Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp
sống văn minh, văn hóa công sở; Kế hoạch số 45-KH/TU, ngày 15/8/2016
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, công chức,
viên chức ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình không sử dụng mạng xã hội để
làm việc riêng trong giờ hành chính; không truy cập, đăng tải, bình luận, chia
sẻ các thông tin, hình ảnh,... trái với thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức
xã hội, những thông tin chưa được kiểm chứng, không chính xác, không
trung thực. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thường xuyên kiểm
tra, kiểm soát cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương, cơ quan, đơn vị
mình trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong, thực hiện nhiệm vụ
được giao để kịp thời giáo dục, xử lý theo quy định. Tiếp tục rà soát, xây
dựng các quy chế, quy định về nội quy cơ quan, đơn vị, xây dựng chuẩn mực
đạo đức trong thi hành công vụ, trong quan hệ công tác và tiếp xúc với tổ
chức, Nhân dân.
Những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh tăng cường công tác đào tạo, bồi
dưỡng đội ngũ hội viên, phóng viên và những người làm công tác báo chí,
đảm bảo các yêu cầu về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, tri thức về
khoa học, công nghệ thông tin, kiến thức và tri thức pháp luật, trình độ chính
trị vững vàng. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Luật Báo chí năm 2016
và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; tuyên
truyền, phổ biến Quy tắc sử dụng mạng xã hội tới toàn thể cán bộ, hội viên,
đảm bảo sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, góp phần tuyên truyền chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chính
sách phát triển kinh tế, xã hội,…
Hội Nhà báo tỉnh đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của
các cấp hội và từng cán bộ, hội viên. Duy trì thực hiện việc học tập và làm
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theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạo đức nghề nghiệp của
người làm báo Việt Nam, vận dụng trong công tác và hoạt động báo chí.
Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 23-KL/TW ngày
22/11/2017 của Ban Bí thư theo Kế hoạch số 150-KH/TU, ngày 16/5/2018
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 23-KL/TW,
ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư khóa XII về “Tăng cường chỉ đạo, quản lý,
phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong nội bộ”.
Những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh luôn quan tâm đến công tác giáo dục,
phát huy vai trò của Hội và hội viên trong việc nâng cao trách nhiệm xã hội,
nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Đẩy mạnh công tác
tuyên truyền nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm; xây dựng đội ngũ
những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ nghiệp vụ ngày
càng nâng cao, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm đối với xã
hội, quê hương và đất nước; đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ những người
làm báo.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế
lực thù địch nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng của các
cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán
bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh; chủ động đấu tranh phản bác các thông
tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản
động, tiêu cực, bất mãn nhất là xung quanh các vấn đề, vụ việc phức tạp trên
địa bàn tỉnh mà dư luận nhân dân quan tâm.
Phối hợp với các cơ quan liên quan, kịp thời định hướng, cung cấp thông
tin, tuyên truyền quan điểm, chủ trương, giải pháp của tỉnh trên các lĩnh vực
nhất là trong việc giải quyết các vấn đề nhạy cảm, phức tạp được báo chí và dư
luận quan tâm; triển khai thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm đảng
viên khi phát ngôn; viết bài trên mạng xã hội, Internet; văn bản chỉ đạo về trách
nhiệm trả lời của các cơ quan Đảng, Nhà nước đối với các vấn đề được báo chí
phát hiện, phản ánh liên quan đến tỉnh Hòa Bình. Tích cực phối hợp với các cơ
quan chức năng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để hạn chế, ngăn chặn việc
đăng tải, phát tán thông tin xấu độc trên mạng xã hội; có cơ chế xử lý đủ mạnh
để giải quyết kịp thời, dứt điểm các sai phạm của các cơ quan báo chí, xuất bản.

4. Động viên, khen thưởng, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp
của hội viên
Hằng năm, nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối
với công tác báo chí, đánh giá công tác báo chí; chỉ đạo, định hướng công tác,
nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ các nhà báo; tạo điều kiện để hoạt
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động báo chí phát huy vị trí, vai trò, động viên, khích lệ đội ngũ phóng viên
báo chí. Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, nhà báo, văn nghệ
sĩ đầu xuân và kết hợp trao thưởng Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa
liềm vàng) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Chỉ đạo Hội phát động phong trào thi đua để xây dựng tổ chức Hội
trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội
Đảng các cấp, phấn đấu rèn luyện nâng cao vai trò, vị trí, trách nhiệm và chất
lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội trong tình hình mới.
Hằng năm, lãnh đạo Hội đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng
dẫn việc xét chọn tác phẩm báo chí sáng tác, quảng bá về chủ đề “Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Những năm gần đây, thực hiện sự
chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
yêu cầu Hội Nhà báo tỉnh tăng cường sáng tạo tác phẩm báo chí viết về chủ đề
học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, Thường trực
Hội hướng dẫn và chỉ đạo Ban thư ký các chi hội thường xuyên đôn đốc hội
viên tích cực tham gia. Nhiều tác phẩm báo chí đã có tầm ảnh hưởng lớn và có
sức lan toả sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân. Các tác phẩm báo chí đã góp
phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc về tư
tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc Học
tập và làm theo Bác trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, nêu cao ý thức trách nhiệm
của mỗi người trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong thực hiện chức
trách, nhiệm vụ được giao. Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những
điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh, góp phần làm chuyển biến nhận thức thành hành động thiết thực,
khơi dậy và nhân rộng nhiều việc làm tốt, kinh nghiệm hay, đẩy lùi cái xấu, tiêu
cực, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, ý thức tự lực tự cường,… Hằng năm
chọn, gửi các tác phẩm xuất sắc về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để xét chọn, gửi
Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng.
Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch tổ chức hưởng
ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. Hội Nhà báo tỉnh đã đẩy mạnh
các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về Giải “Búa liềm vàng” tới cán
bộ, phóng viên, cộng tác viên. Xây dựng các chuyên mục, bài viết để tuyên
truyền giải trên các ấn phẩm tại đơn vị. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên
truyền về xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chuyên trang,
chuyên mục về xây dựng Đảng. Tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên, cộng tác
viên tham gia viết, sáng tác các tác phẩm dự giải; bố trí kinh phí đảm bảo triển
khai cuộc thi có hiệu quả. Trong những năm qua tỉnh Hòa Bình đã có trên 200
bài tham gia hưởng ứng Giải “Búa liềm vàng” Trung ương.
Thông qua việc quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo kết luận số
162-TB/TW ngày 01/12/2004 của Bộ Chính trị khóa IX “Về công tác lãnh
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đạo, quản lý báo chí” đã làm cho các cấp ủy đảng, chính quyền, đội ngũ cán
bộ trực tiếp làm công tác lãnh đạo, quản lý báo chí nâng cao nhận thức, hoạt
động đúng hướng, đúng pháp luật, thực hiện tốt chức năng vừa là cơ quan ngôn
luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể quần
chúng, vừa là diễn đàn của Nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát
triển kinh tế, xã hội của tỉnh, của đất nước.
Hội Nhà báo tỉnh đã triển khai thực hiện Thông tri số 290/TT- HNBVN
ngày 28/3/2006 của Hội Nhà báo Việt Nam về việc bảo vệ quyền hành nghề
của nhà báo trong đấu tranh chống tiêu cực; phổ biến quy chế phỏng vấn, quy
chế sử dụng internet, quy chế về hoạt động của phóng viên trong các hội
nghị; các nghị định, thông tư liên quan đến công tác báo chí, xuất bản, cấp
thẻ nhà báo, thẻ hội viên; Giải báo chí Quốc gia và các văn bản liên quan đến
hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao hằng năm.
Đến nay, Hội Nhà báo không có hội viên nào vi phạm pháp luật, vi phạm
đạo đức nghề nghiệp bị kỷ luật, hằng năm 100% hội viên được công nhận là lao
động tiên tiến, nhiều cán bộ, hội viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua nhiều năm
liền.
Công tác thi đua khen thưởng được các cấp hội quan tâm, thực hiện kịp
thời. Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6),
Hội Nhà báo tỉnh tổ chức gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá
nhân hòan thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và công tác hội.
5. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại
Những năm qua Hội đã phối hợp với các Ban nghiệp vụ, Ban công tác
Hội, Ban Kiểm tra, Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, Văn phòng Trung ương
Hội, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trong khu vực và toàn quốc tổ chức
giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động phong
trào, giúp cán bộ, hội viên nâng cao kỹ năng tác nghiệp, tăng cường sự đoàn
kết giữa Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố. Tích cực tham gia các hoạt động
phong trào, các cuộc hội thảo nghiệp vụ do các hội trong khu vực đồng bằng
sông Hồng và duyên hải Bắc bộ tổ chức; thường xuyên quan hệ mật thiết với
hội nhà báo các tỉnh, thành phố trong khu vực nói riêng, toàn quốc nói chung.
Trong những năm qua, báo chí đã tích cực thông tin tuyên truyền các
hoạt động thông đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, biên giới đất liền,… của
địa phương. Các cơ quan báo chí đã quan tâm đưa tin, phản ánh đầy đủ các
hoạt động giao lưu đối ngoại của tỉnh: Hoạt động đối ngoại với các tỉnh
Luông Pha Băng, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; với
tỉnh Tuv, nước Cộng hòa nhân dân Mông Cổ; với thành phố Gimje, tỉnh
Jeollabuk-do, Hàn Quốc,…
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Báo chí đã tích cực tuyên truyền về công tác biên giới, lãnh thổ và
tuyên truyền biển đảo. Năm 2018, Tỉnh ủy Hòa Bình và Đảng ủy Quân chủng
Hải quân đã ký Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo nhằm tạo sự phối
hợp, gắn kết chặt chẽ giữa Tỉnh ủy Hòa Bình với Đảng ủy Quân chủng Hải
quân trong công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo; tạo động lực góp
phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân,
đặc biệt là thế hệ trẻ về vị trí chiến lược, vai trò, tầm quan trọng của biển,
đảo.
Ngoài ra, báo chí trong tỉnh cũng đã tập trung tuyên truyền giới thiệu
tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phục vụ công tác thu hút đầu tư, phát triển
du lịch của địa phương.
6. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với các cơ
quan, đơn vị trong khối tư tưởng văn hóa ký Quy chế phối hợp (theo Thông
báo kết luận số 68 ngày 30/3/2007 của Bộ Chính trị về một số biện pháp tăng
cường lãnh đạo và quản lý báo chí).
Từ năm 2008 Hội Nhà báo tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin
và Truyền thông xây dựng và ban hành quy chế phối hợp trong công tác chỉ
đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh, quy định rõ nguyên tắc, nội dung và cơ
chế phối hợp, tổ chức giao ban báo chí hằng tháng. Hội tích cực phối hợp,
hướng dẫn hội viên, các cơ quan báo chí tuân thủ nghiêm Luật Báo chí, xuất
bản và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
về lĩnh vực báo chí, đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, phát huy hiệu
quả công tác thông tin tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm
vụ chính trị ở địa phương.
Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tích cực chỉ đạo công tác quản
lý Nhà nước về báo chí1; Phê duyệt Quy hoạch phát triển Báo chí, xuất bản
tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Chỉ đạo đôn đốc
các cơ quan thường trú, các phóng viên chấp hành nghiêm quy định về thành
lập và hoạt động của cơ quan thường trú, phóng viên thường trú. Công tác
quản lý Nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh từng bước đáp ứng yêu cầu, thúc
đẩy sự nghiệp báo chí của tỉnh ngày càng phát triển.
Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban báo chí định kỳ hằng
quý. Đây là diễn đàn để trao đổi thông tin nghiệp vụ giữa các cơ quan quản lý
báo chí và các cơ quan báo chí nhằm kịp thời phát hiện, điều chỉnh những bất
1

Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 về ban hành Quy định về việc phát ngôn và cung
cấp thông tin báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Hòa Bình; Quyết định số
07/2017/QĐ-UBND ngày 20/2/2017 quy định mức chi trả nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản,
thông tin điện tử, bản tin đối các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc tỉnh Hòa Bình. Quy
chế hoạt động thông tin cơ sở.
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cập, sai lệch trong quá trình hoạt động của các cơ quan báo chí và hội viên
nhà báo,… góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí.
Đội ngũ những người làm báo của tỉnh không ngừng học tập, rèn luyện,
nỗ lực cao nhất bằng trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp để ngày càng có
nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, các chương trình phát thanh truyền hình
hấp dẫn để vừa nâng tầm nhà báo, nghề báo, vừa thúc đẩy đơn vị phát triển và
đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng phát triển quê hương, đất nước.
Trải qua quá trình phát triển đến nay, Báo Hòa Bình đã xuất bản và phát
hành 309 số báo/năm (Báo Hòa Bình thường nhật phát hành 5 kỳ/tuần từ thứ
2 đến thứ 6 hằng tuần; Báo Hòa Bình cuối tuần xuất bản 01 kỳ/tuần phát
hành vào chủ nhật hằng tuần), với số lượng phát hành trên 6.500 tờ/kỳ. Duy
trì 20 chuyên mục, thực hiện 104 chương trình truyền hình, gần 500
video/năm. Báo Hòa Bình điện tử cập nhật 24/24 giờ các ngày trong tuần,
hiện nay Báo Hòa Bình điện tử đã có trên 117 triệu lượt người truy cập. Đài
Phát thanh và Truyền hình tỉnh hoạt động 24/24 giờ; phát song song 6 kênh
chuyển tiếp các chương trình VTV1, VTV2, VTV3, VTV6 của Đài truyền
hình Việt Nam; mỗi ngày phát sóng 18h30’ chương trình truyền hình của tỉnh
qua hệ thống MyTVvà vệ tinh VINASAT-1. Truyền hình kỹ thuật số mặt đất
phát sóng 24/24 giờ với 26 kênh chương trình. Các trạm phát lại truyền hình
hoạt động 16-18 giờ/ngày chuyển tiếp các chương trình của Đài Truyền hình
Việt Nam qua vệ tinh VINASAT-1. Đến nay, toàn bộ các chương trình
truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã được thực hiện chuyển
từ quay ghi hình và phát sóng từ khuôn hình 4:3 sang khuôn hình 16:9, chất
lượng hình ảnh được nâng cao hơn về độ rộng khuôn hình và độ nét; riêng
đối với toàn bộ chương trình Thời sự và chương trình tiếng Mường đã được
chuyển sang sản xuất theo chuẩn HD. Báo Văn nghệ Hòa Bình phát hành 2
kỳ/tháng, 1500 tờ/kỳ, thường xuyên đăng tải những bài viết có chất lượng về
nội dung và nghệ thuật đáp ứng được nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của
bạn đọc, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Hiện nay, tỉnh Hòa Bình đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền
với các cơ quan báo chí Trung ương như: Báo Nhân dân, Đài Truyền hình
Việt Nam,... trong việc thông tin, tuyên truyền công tác chỉ đạo điều hành của
tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời phản
ánh những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc ở một số địa phương, đơn vị
giúp cho các ngành chức năng của tỉnh kịp thời tháo gỡ; thông tin tuyên
truyền, giới thiệu và quảng bá hình ảnh Hòa Bình đến với bạn đọc trong và
ngoài nước.
Các cơ quan báo chí của tỉnh cùng với các cơ quan báo chí Trung ương
thường trú trên địa bàn tỉnh đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, làm tốt công tác
tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
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nước, những chủ trương, quyết sách, giải pháp cụ thể của Đảng bộ và chính
quyền tỉnh Hòa Bình; phản ánh tâm tư nguyện vọng của quần chúng Nhân
dân, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống xã hội ở địa phương; kiên
quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, lãng phí; đóng góp
tích cực vào công tác bảo vệ nền tảng tinh thần xã hội, bản sắc văn hoá của
dân tộc, giáo dục truyền thống cách mạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao
mức hưởng thụ thông tin và giải trí của người dân. Đồng thời, tích cực phát
hiện, tuyên truyền, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; dự báo và nêu
lên các kiến giải xác đáng cho những vấn đề thực tiễn đặt ra; đóng góp quan
trọng vào công tác xây dựng Đảng, đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên
tạc của các thế lực thù địch.
III. Đánh giá chung
1. Ưu điểm
Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW chất lượng hoạt động của
Hội có những bước chuyển rõ nét, vai trò của Hội được nâng lên, tổ chức Hội
ngày càng được củng cố và hòan thiện, phương thức hoạt động từng bước
được đổi mới, thu hút nhiều hội viên tham gia. Sáu nhiệm vụ được nêu trong
Chỉ thị được triển khai nghiêm túc, hiệu quả.
Công tác triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW được các cấp
ủy đảng thực hiện nghiêm túc và sáng tạo. Nhận thức của các cấp ủy đảng,
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về vị trí, vai
trò của Hội Nhà báo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
hội nhập kinh tế quốc tế có chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành đã xây
dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của
địa phương, đơn vị.
Làm tốt công tác phối hợp trong phát triển khẳng định vai trò của Hội
Nhà báo. Ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ chuyên môn, tác phong công
nghiệp và bản lĩnh chính trị của các nhà báo, phóng viên được nâng lên.
Đội ngũ những người làm báo tin tưởng vào sự lãnh đạo, đường lối đổi
mới của Đảng và Nhà nước, hăng hái thi đua lao động, góp phần quan
trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
2. Hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh vẫn
còn một số hạn chế, đó là:
Nội dung, phương thức hoạt động của Hội chưa đáp ứng yêu cầu và đòi
hỏi của thực tiễn, sức cuốn hút và tập hợp của Hội chưa cao, sự phối hợp hoạt
động giữa các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí và tổ chức Hội có
lúc, có việc chưa chặt chẽ.
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Chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội chưa thật sự đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, phương thức hoạt động có đổi mới nhưng
chưa kịp với sự phát triển của báo chí và đội ngũ người làm báo.
Việc tổ chức sinh hoạt ở một số chi hội chưa thường xuyên, chưa cải
tiến nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt của Hội, các Chi hội ở các cơ
quan báo chí. Vai trò của Ban thư ký chi hội chưa thể hiện rõ trong hoạt động
chuyên môn. Việc tổ chức cho hội viên đi thực tế học tập kinh nghiệm ở các
hội bạn còn hạn chế. Còn ít tác phẩm báo chí mang tính tổng kết thực tiễn,
tính dự báo.
Vai trò của Hội Nhà báo trong việc tham gia ý kiến với các cấp, ngành
chức năng về chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí chưa được thực hiện thường
xuyên.
Phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh, gắn với Quy định về đạo đức của người làm báo chưa thực sự
trở thành phong trào sâu rộng trong mỗi tổ chức Hội và hội viên, có nơi chỉ là
hình thức.
Chưa làm tốt việc lôi cuốn, giáo dục thuyết phục hội viên; chưa thực sự
là “mái nhà” của hội viên và của người làm báo.
3. Bài học kinh nghiệm
Cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, tạo điều
kiện về mọi mặt thì chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo sẽ được nâng lên,
thu hút, tập hợp được nhiều hội viên.
Thường trực và Ban Chấp hành Hội phải thực sự đoàn kết, năng
động, sáng tạo, xây dựng chương trình, mục tiêu hành động cụ thể, tạo
được sự đồng thuận và tâm huyết trong toàn thể hội viên; làm tốt công tác
xã hội hóa nhằm tạo nguồn lực cho hoạt động Hội. Mỗi cán bộ, hội viên
Hội Nhà báo phải tâm huyết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa
học, hoạt động vì lợi ích của tổ chức Hội.
Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo
đức nghề nghiệp và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên và
người làm báo; có cơ chế khen thưởng xứng đáng, đảm bảo khách quan và kỷ
luật nghiêm minh đối với hoạt động tác nghiệp của hội viên, nhà báo.
Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng; tổ chức và tạo điều kiện để cán
bộ, hội viên tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn và phong trào. Đồng
thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội và Quy
định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng
xã hội.
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Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG NHỮNG NĂM
TIẾP THEO

I. Phương hướng
Đoàn kết các nhà báo, hội viên nhà báo xây dựng tổ chức Hội trong
sạch, vững mạnh, phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của tổ chức chính trị nghề
nghiệp của những người làm báo; không ngừng đổi mới phương thức hoạt
động để đoàn kết, quy tụ nhiều hơn nữa những nhà báo có tâm, có đức, uy
tín, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội. Chủ động, tích cực tham mưu với
cấp ủy, chính quyền về công tác báo chí; đề xuất các chủ trương, chính sách
liên quan đến người làm báo. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ,
phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ xã hội và nền tảng chế độ; tích cực
đấu tranh với các luận điểm sai trái
Xây dựng môi trường báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, đội ngũ những
người làm báo có đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị và trình độ
chuyên môn nghiệp vụ. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng để hội
viên và đội ngũ những người làm báo có quan điểm vững vàng, đạo đức
trong sáng, yêu nghề và nhiệt tình với công tác Hội; phấn đấu trở thành nhà
báo gương mẫu, tích cực học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí
Minh về báo chí cách mạng Việt Nam. Thông qua các tác phẩm báo chí và
các phương tiện truyền thông tiếp tục truyên truyền sâu rộng các Chỉ thị,
Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo các
tầng lớp Nhân dân; Khẳng định những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh
đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước.
II. Nhiệm vụ, giải pháp
1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW gắn với
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI,
khóa XII; Quy định đạo đức của người làm báo nhằm thực hiện tốt hơn nữa
vai trò, chức năng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của người làm
báo Việt Nam.
2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 03/5/2018
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng
cao chất lượng, hiệu quả công tác báo chí trên địa bàn tỉnh.
3. Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn.
Chỉ đạo thực hiện tốt việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; duy
trì giao ban báo chí hằng tháng và họp báo hằng quý theo quy định.
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4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh, quan
tâm tạo điều kiện cho các chi hội hoạt động hiệu quả, kịp thời nắm bắt tâm
tư, nguyện vọng của hội viên để động viên giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp cho hội viên.
5. Quan tâm giáo dục phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp
vụ, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo cho hội viên, nhằm tạo sự
chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người
làm báo, xứng đáng là lực lượng xung kích đáng tin cậy trên mặt trận chính trị,
tư tưởng, văn hóa của Đảng, hòan thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Phát
huy vai trò của Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người
làm báo để kịp thời chấn chỉnh tư tưởng lệch lạc của hội viên, người làm báo;
đồng thời nghiêm khắc xử lý hội viên, người làm báo vi phạm.
6. Phát huy vai trò của Hội Nhà báo trong tư vấn, phản biện về các vấn đề
liên quan đến hoạt động báo chí và đội ngũ những người làm báo, góp phần
cùng các cơ quan giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin báo chí.
7. Quân tâm đầu tư kinh phí, trang bị cơ sở vật chất, trụ sở để Hội Nhà
báo tỉnh trở thành trung tâm sinh hoạt nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ những
người làm báo của tỉnh.
8. Phát động các đợt thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập
Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2020); 95 năm Ngày Báo chí cách
mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020), tổ chức các hoạt động chào mừng
Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội toàn
quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
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Chức vụ: Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy

Trần Đăng Ninh

