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BÁO CÁO 
công tác báo chí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022, 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

----- 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ 

Năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 03 cơ quan báo chí địa phương, 37 văn 

phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương và 

Thành phố Hồ Chí Minh1, với hơn 400 nhà báo. Các cơ quan báo chí trên địa 

bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các hoạt động kỷ 

niệm ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; các vấn đề 

dư luận quan tâm; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây 

dựng Đảng của tỉnh... Đặc biệt, Giải báo chí về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm 

vàng tỉnh Khánh Hòa lần thứ II - năm 2022 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ 

chức, thu hút 211 tác phẩm báo chí của 185 tác giả/nhóm tác giả trong và ngoài 

tỉnh ở 05 thể loại: báo in, báo điện tử, báo ảnh, phát thanh, truyền hình. Ban Tổ 

chức Giải đã thành lập Ban Giám khảo chấm tác phẩm dự thi để xét chọn 01 

giải A, 02 giải B, 03 giải C, 06 giải Khuyến khích và 07 giải chuyên đề cho các 

tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả; giải tập thể xuất sắc cho 3 đơn vị:  Báo 

Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Hội Nhà báo tỉnh. 

Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban 

hành một số văn bản về công tác báo chí như: Kế hoạch tăng cường công tác chỉ 

đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã 

hội trên địa bàn tỉnh; Quy chế về sự phối hợp giữa các cơ quan đảng, chính quyền, 

đoàn thể trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh; báo cáo tổng kết 

thực hiện Quyết định số 75-QĐ/TW, ngày 21/8/2007 của Ban Bí thư về “Quy chế bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đao cơ quan báo chí”; tổ chức 

điểm cầu trực tuyến tham gia Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết 

luận, Quy định Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ 

                                        
1 Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh được chấp thuận đặt Văn phòng đại diện tại tỉnh từ tháng 01/2022; Báo Công 
an Nhân dân được chấp thuận cử phóng viên thường trú tại tỉnh từ tháng 4/2022; Báo Sài Gòn Giải Phóng, Tạp 
chí Nhà đầu tư được chấp thuận cử phóng viên thường trú tại tỉnh từ tháng 8/2022; Báo Giao thông, Tạp chí 
điện tử Bất động sản Việt Nam được chấp thuận cử phóng viên thường trú tại tỉnh từ tháng 10/2022; Báo Nhân 
dân được chấp thuận đặt Văn phòng đại diện tại tỉnh từ tháng 11/2022. 
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quan báo chí, xuất bản, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức; tham mưu Thường trực Tỉnh 

ủy làm việc với Đoàn công tác Báo Nhân dân; phối hợp, hỗ trợ Đoàn làm phim của 

Trung tâm Phim Tài liệu và Phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện phim tài 

liệu “Khánh Hòa - Khát vọng vượt biển lớn”; hỗ trợ Đoàn công tác của Báo Quân 

đội nhân dân tác nghiệp tại tỉnh; tham mưu nội dung tuyên truyền trên Truyền hình 

Quốc hội Việt Nam, Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo Đại biểu Nhân dân;... đồng thời, 

tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí, đảm bảo kịp 

thời, có trọng tâm2; phối hợp với các sở, ngành cung cấp thông tin cho báo chí 

tại các hội nghị giao ban báo chí định kỳ; phối hợp, hỗ trợ các cơ quan báo chí 

trong quá trình tác nghiệp tại các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh.  

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về 

công tác thông tin, báo chí, xuất bản; tham mưu ban hành một số văn bản như: 

Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức chi giải thưởng Giải Báo chí Khánh 

Hòa; Quy chế của UBND tỉnh về tổ chức Giải Báo chí Khánh Hòa hàng năm; 

Quyết định của UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất 

chương trình phát thanh, truyền hình đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí (báo nói, báo hình) trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa; báo cáo 5 năm thực hiện Luật Báo chí năm 2016 và đánh giá hoạt 

động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa 

bàn tỉnh... Bên cạnh đó, Sở ban hành nhiều văn bản về: hướng dẫn thực hiện hồ sơ 

thông báo hoạt động của phóng viên thường trú tại tỉnh; đề nghị các cơ quan, đơn 

vị, địa phương liên quan kiểm tra, xử lý, cung cấp thông tin liên quan đến nội dung 

báo chí phản ánh3; hướng dẫn thực hiện công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho 

báo chí... Ngoài ra, Sở tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng về truyền thông chính 

sách và xử lý khủng hoảng truyền thông; bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thông tin 

đối ngoại cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí... Phối hợp với Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tham mưu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ 

chức gặp mặt, biểu dương các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, trao Giải báo chí 

                                        
2 Ban đã ban hành các hướng dẫn tuyên truyền hàng quý và hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự 
kiện lịch sử quan trọng năm 2022; các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tuyên truyền về công tác biên giới trên đất 
liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 
2022”, “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào”; về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các văn bản chỉ đạo 
tuyên truyền quy hoạch chung Đô thị mới Cam Lâm; đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19; hưởng 
ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ hai năm 2022, Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022, Cuộc thi “Chung tay vì an toàn 
giao thông năm 2022”; giới thiệu các gương điển hình để báo chí viết bài tuyên truyền về học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước... 
3Trong năm, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp hơn 8.000 tin, bài của các cơ quan báo chí phản ánh về 
tỉnh Khánh Hòa và có văn bản đề nghị đơn vị các cơ quan báo chí phản hồi thông tin báo chí nêu.  
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Khánh Hòa năm 20224 vào dịp kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 

(21/6/1925 - 21/6/2022). 

Hội Nhà báo tỉnh tổ chức thành công Hội thảo báo chí tỉnh Khánh Hòa lần thứ 

IX năm 2022 với chủ đề “Báo chí truyền thông với sự phát triển kinh tế biển bền 

vững theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị”5; phối hợp với Sở 

Văn hóa và Thể thao tổ chức thành công Hội Báo Xuân Nhâm Dần 20226; tham gia 

giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI7; phối hợp với Trung tâm Truyền thông Tài 

nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tuyên 

truyền phổ biến Luật bảo vệ môi trường năm 2020. Bên cạnh đó, Hội Nhà báo tỉnh 

duy trì các hoạt động tạo sự kết nối, cổ vũ, động viên nhà báo, hội viên tích cực 

tham gia như: phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp tích cực tổ chức các hoạt 

động công tác thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa, công tác thiện nguyện xã hội; tổ 

chức cho hội viên đi thực tế tại các tỉnh, thành phố... 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ  

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã kịp thời tuyên truyền, thông tin 

những vấn đề thời sự, chính trị, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, 

quốc phòng, xây dựng Đảng của đất nước, của tỉnh và nhiều sự kiện lớn diễn ra 

trên địa bàn tỉnh trong năm 2022. Cụ thể:  

1. Trên lĩnh vực thời sự, chính trị 

- Tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh 

Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền đậm nét về các Hội nghị của 

Trung ương Đảng, các kỳ họp của Quốc hội; chuyến công tác của Thủ tướng 

Phạm Minh Chính tại tỉnh Khánh Hòa; hoạt động Đoàn công tác của Bộ Chính 

trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc lãnh đạo, chỉ đạo, 

triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Đoàn công 

tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực kiểm tra 

                                        
4 22 tác phẩm xuất sắc của các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải, trong đó có 02 Giải Nhất, 04 Giải Nhì, 06 Giải Ba và 
10 Giải Khuyến khích. Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt 
Nam” cho 10 cá nhân. 
5 Hội thảo tổ chức vào sáng 23/9/2022 với sự tham gia của hơn 170 đại biểu là các nhà khoa học, lãnh đạo các sở, 
ban, ngành, cơ quan báo chí và các nhà báo, phóng viên. Các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về những giải 
pháp hiệu quả phát triển kinh tế bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị; đề xuất các 
giải pháp, cơ chế, chính sách triển khai hiệu quả mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa, phát triển kinh tế 
- xã hội gắn với bảo vệ môi trường biển và tăng cường quốc phòng, an ninh; vai trò của báo chí trong việc thực 
hiện nhiệm vụ tuyên truyền về phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội theo tinh thần Nghị quyết số 09… 
6 Hội Báo diễn ra từ ngày 26/01 đến ngày 10/02/2022 tại Thư viện tỉnh, trưng bày, giới thiệu hơn 200 đầu báo cùng 
hơn 4.000 ấn phẩm báo chí xuất bản của trong và ngoài tỉnh; các tài liệu về Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần 
thứ XVIII và hơn 100 tác phẩm nhiếp ảnh. Sau Hội Báo, toàn bộ ấn phẩm báo chí được gửi tặng quân, dân huyện 
đảo Trường Sa và các trung tâm văn hóa, thư viện, đơn vị bộ đội biên phòng trên địa bàn tỉnh. Ban Tổ chức Hội 
Báo đã tặng thưởng cho 10 tác phẩm báo chí xuất sắc viết về tỉnh Khánh Hòa.  
7 Đạt 01 giải Khuyến khích (Tác phẩm “Báo động đỏ” nghề khai thác thủy sản của Nhà báo Lê Văn Luận, Cơ quan 
đại diện Báo Biên phòng tại Khánh Hòa). 
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công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Khánh Hòa; Đoàn giám sát của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân 

và giải quyết khiếu nại...  

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền các Hội nghị của 

Tỉnh ủy; các cuộc họp thường kỳ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; thông tin hoạt động 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại các kỳ họp; các kỳ họp của HĐND tỉnh Khánh 

Hòa khóa VII; Hội thảo trực tuyến “Xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với 

Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức; các Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết của 

Trung ương; tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 16/8/2004 của 

Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 

vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 và Kết luận số 25-

KL/TW, ngày 02/8/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết 39-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; tuyên truyền Đại hội đại biểu 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đại hội đại 

biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027... 

- Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022 

Các cơ quan báo chí đã có hơn 500 tin, bài tuyên truyền các hoạt động 

mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022. Trong đó, tập trung tuyên truyền Chỉ 

thị của Ban Bí thư, các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tổ chức phục vụ Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh, nhất là công tác chăm lo đời 

sống vật chất và tinh thần của nhân dân, các hoạt động an sinh xã hội, thăm hỏi, 

tặng quà, hỗ trợ cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đồng bào 

dân tộc thiểu số..., khẳng định sự quan tâm, động viên, chia sẻ của Đảng, Nhà 

nước, truyền thống tương thân tương ái, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân 

tộc; tuyên truyền hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc 

hội, lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, trẻ em khó khăn, 

người lao động, cơ sở tôn giáo, gia đình chiến sĩ, công chức công tác tại Trường 

Sa; đặc biệt, tích cực phản ánh không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng 

Xuân, mừng đất nước đổi mới, các hoạt động vui Xuân đón Tết đảm bảo yêu cầu 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các tầng lớp nhân dân, du khách 

như: “Sắc xuân trên phố biển Khánh Hòa” (TTXVN); “Tết Việt với những du 

khách Nga ở Nha Trang” (Tuoitre.vn);“Lễ chùa thích ứng nhịp sống bình 

thường mới” (VTV.vn)… Sau Tết Nguyên đán, các cơ quan báo chí tập trung 

tuyên truyền Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, lễ phát động 

phong trào thi đua lao động sản xuất tại các địa phương, đơn vị; phản ánh không 

khí phấn khởi, sự quyết tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh phấn 

đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 
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- Tuyên truyền các sự kiện nhân dịp các ngày lễ, kỷ niệm 

Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày 

lễ của đất nước, của tỉnh với hơn 300 tin, bài, nổi bật như:“Mừng Đảng, mừng 

Xuân” (Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa); “Sáng mãi trang sử hào 

hùng” (Báo Khánh Hòa);“Gạc Ma: Biểu tượng sáng ngời lòng yêu nước, ý chí 

quyết tâm bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc” (Laodong.vn); “Vùng biển huyền thoại 

- tri ân liệt sĩ “tàu không số” (VTV.vn)…;  tuyên truyền hoạt động Phó Chủ tịch 

Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm người có công với cách mạng tại Nhà Dưỡng 

lão - An dưỡng Khánh Hòa; hoạt động lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà tri ân các Mẹ 

Việt Nam anh hùng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn 

tỉnh; tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Báo Khánh Hòa (26/4/1947 - 

26/4/2022), 15 năm Ngày thành lập huyện Cam Lâm (11/4/2007 - 11/4/2022)... 

- Tuyên truyền những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước 

và của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân 

Các cơ quan báo chí đã có hàng ngàn tin, bài viết, phóng sự tuyên truyền 
các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; đặc biệt là 
công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 
09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh 
Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 42/NQ-CP của 
Chính phủ và Chương trình hành động 30-CTr/TU của Tỉnh ủy Khánh Hòa 
thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW; Nghị quyết số 55/2022/QH15 của Quốc hội 
về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa với 
các tin, bài, phóng sự nổi bật như: “Đưa Nghị quyết 09-NQ/TW vào cuộc sống” 
(Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa); “Dồn lực cho khát vọng vươn 
tầm” (Baokhanhoa.vn)8; “Hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ, du 
lịch biển quốc tế” (Nhandan.vn); “Khánh Hòa - Thời cơ và thách thức trong 
thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù” (Qdnd.vn); “Chính sách đặc thù tạo 
động lực giúp 2 huyện miền núi khởi sắc”(TTXVN); “Khánh Hoà: phát huy 
tối đa các tiềm năng, lợi thế, kinh tế biển là nền tảng... du lịch là ngành kinh tế 
mũi nhọn” (Doanhnghiepthuonghieu.vn), “Trải thảm đỏ thu hút nhà đầu tư vào 
Khu kinh tế Vân Phong” (Laodong.vn)…  

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền công tác quy 

hoạch tỉnh, các nội dung của Quyết định số 1052/QĐ-TTg, ngày 07/9/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung Đô thị mới Cam 

Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045: “Nhiều ý kiến tâm huyết cho quy hoạch 

                                        
8 Báo Khánh Hòa điện tử xây dựng chuyên mục “Đưa Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống”, thực 
hiện loạt video phỏng vấn các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các Nghị quyết của 
Trung ương; Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa mở chuyên mục “Xây dựng và phát triển Khánh Hòa trở 
thành đô thị trực thuộc trung ương”, lồng ghép tuyên truyền Nghị quyết 09-NQ/TW trong các bản tin thời sự hàng 
ngày trên kênh KTV. 
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tỉnh” (Baokhanhhoa.vn); “Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa: Cần phát triển cân đối, 

hài hòa” (Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa);“Nha Trang - Khánh 

Hòa: Đẩy mạnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng, phát huy giá trị của dải đô 

thị trung tâm ven biển”(Baoxaydung.com.vn); “Quy hoạch tạo động lực cho 

đô thị thông minh, đô thị biển của Khánh Hòa” (Diendandoanhnghiep.vn); 

“Khánh Hòa sẽ có đô thị mới Cam Lâm mang đẳng cấp quốc tế” 

(Thanhnien.vn)...; tuyên truyền các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, 

công tác cải cách hành chính: “Khánh Hòa nỗ lực đưa 2 huyện miền núi ra 

khỏi danh sách huyện nghèo” (VOV.vn); “Tỉnh Khánh Hòa tích cực chuyển 

đổi số” (Doanhnghiephoinhap.vn)...; tuyên truyền việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 

khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 

XIII); công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng: “Học tập Bác, xây dựng Đảng bộ 

trong sạch, vững mạnh” (Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa); tuyên 

truyền những tấm gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như: “Lan tỏa mạnh mẽ 

việc học tập và làm theo Bác” (Báo Khánh Hòa);“Phát triển Đảng ở doanh 

nghiệp tư nhân cần chi bộ nòng cốt” (VOV.vn)…; tuyên truyền Hội thi chung 

khảo toàn quốc báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại 

hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 

tổ chức tại TP. Nha Trang… 

- Tuyên truyền biển, đảo 

Các cơ quan báo chí quan tâm phản ánh tuyên truyền kỷ niệm 40 năm 

Ngày truyền thống huyện Trường Sa (09/12/1982 - 09/12/2022); tiếp tục nâng 

cao chất lượng và số lượng bài viết tuyên truyền về biển đảo; khẳng định chủ quyền 

của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; khẳng định lập trường rõ 

ràng và nhất quán của Việt Nam về việc giải quyết các tranh chấp liên quan ở Biển 

Đông; tuyên truyền chủ trương xây dựng và phát triển huyện Trường Sa theo 

tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị; các hoạt động đồng hành, hỗ 

trợ, động viên, cổ vũ ngư dân vươn khơi, giữ vững ngư trường, bảo vệ chủ quyền 

biển đảo Tổ quốc với các bài viết như:“Quyết tâm bảo vệ chủ quyền của Tổ 

quốc”(VTV.vn);“Ngư dân vững tâm ra khơi: “Biển của mình thì mình đánh 

bắt”” (Tuoitre.vn); “Giúp đỡ, bảo vệ ngư dân là mệnh lệnh trái tim” 

(Qdnd.vn); “Doanh nhân Việt với Trường Sa” (Tienphong.vn); “Ngư dân nói 

không với khai thác hải sản bất hợp pháp” (Bienphong.com.vn),“Hạnh phúc 

bình dị của người thầy ở Trường Sa” (Giaoducthoidai.vn)…; tuyên truyền Đối 

thoại Biển lần thứ 9 do Học viện Ngoại giao, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, 

Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS) phối hợp tổ chức tại TP. Nha Trang; 

triển lãm số “Trường Sa xanh”, cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam 

“Tổ quốc bên bờ sóng”...  
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2. Trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội 

Các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền tiến độ triển khai việc các công 

trình giao thông quan trọng quốc gia, các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn 

tỉnh, như: “Nước rút đưa cao tốc Nha Trang - Cam Lâm vào khai thác giữa năm 

2023” (TTXVN); “Đóng điện thành công Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu 

nối” (Nhandan.vn); “Đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang” 

(Truyền hình Nhân dân); tuyên truyềnthông xe một phần dự án nút giao thông 

Ngọc Hội, thông xe kỹ thuật Tỉnh lộ 3, Quyết định của Chính phủ quy định về thí 

điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ 

quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô 

thị thuộc tỉnh Khánh Hòa... Đồng thời, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh 

thông tin, tuyên truyền công tác điều hành, kết quả phục hồi, phát triển kinh tế - xã 

hội: “Vượt khó, phục hồi kinh tế sau dịch bệnh” (Nld.com.vn), “Khánh Hòa định 

hướng nuôi biển công nghệ cao” (Nongnghiep.vn), “Nỗ lực gỡ thẻ vàng ở Khánh 

Hòa” (Qpvn.vn),“Khánh Hòa nắm bắt cơ hội xuất khẩu sầu riêng sang Trung 

Quốc” (Truyền hình Quốc hội), “Kết nối tìm đầu ra cho nông sản miền núi” 

(VOV.vn)...; tuyên truyền Chương trình Techfest vùng Nam Trung Bộ và Tây 

Nguyên năm 2022. 

Báo chí có nhiều bài viết phản ánh hoạt động đón du khách, khôi phục du 

lịch của tỉnh, hoạt động kết nối du lịch Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên, 

như: “Khánh Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến, quảng bá 

du lịch” (VOV.vn), “Khánh Hòa đa dạng nguồn khách để phục hồi du lịch 

bền vững” (Tcdulichtphcm.vn),“Khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa 

- lịch sử” (TTXVN), “Bảo vệ thương hiệu “du lịch xanh”” (Laodong.vn), 

“Khánh Hòa: Thu hút khách quốc tế dựa trên chuyển đổi số, liên kết vùng” 

(Nguoilambao.vn); “Cánh diều tung bay trên phố biển” (Báo Thiếu niên Tiền 

phong và Nhi đồng)…; tuyên truyền Hội nghị xúc tiến du lịch Ấn Độ vào các 

tỉnh Nam Trung Bộ, hoạt động xúc tiến hoạt động đầu tư của đối tác Hàn Quốc 

tại tỉnh Khánh Hòa, hoạt động khôi phục các chuyến bay quốc tế, chương trình 

“Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”, lễ hội dù lượn Nha Trang; tuyên 

truyền kế hoạch tổ chức chương trình Festival Biển Nha Trang -

 Khánh Hòa 2023... 

Các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn tỉnh: “Phát huy giá trị di tích, di 
sản văn hóa” (Baokhanhhoa.vn),“Khánh Hòa bảo tồn văn hóa đồng bào dân 
tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” (Baovanhoa.vn), “Khai thác tiềm 
năng du lịch sinh thái, văn hóa - lịch sử” (TTXVN)...; tuyên truyền hội thảo 
“Đề đốc Trịnh Phong - Thủ lĩnh phong trào Cần Vương ở Khánh Hòa”, Lễ hội 
Giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Khánh Hòa, Lễ trao giải thưởng 
Cánh diều năm 2021, Hội thảo “Khánh Hòa - Điểm kết nối lý tưởng của Điện 
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ảnh và Du lịch”..., tuyên truyền hoạt động tu bổ di tích Phủ đường Ninh Hòa, 
Tháp Trầm Hương. Bên cạnh đó, tuyên truyền các hoạt động giáo dục, hoạt 
động kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Hội nghị tuyên dương học 
sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu và học sinh - sinh viên xuất sắc các cơ 
sở đào tạo thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại TP. Nha 
Trang…; tuyên truyền những mô hình hay trong sản xuất và đời sống trên địa 
bàn tỉnh, như: “Nữ tiến sĩ khoa học với niềm đam mê khởi nghiệp xanh”, 
“Phát huy tuổi cao gương sáng” (Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa); 
“Già làng khởi xướng góp vốn xóa nhà tạm” (VTV.vn); “Trưởng ban Công 
tác Mặt trận tận tụy với công việc” (Daidoanket.vn); “Nữ Chủ tịch HĐQT 
Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa được vinh danh “Doanh nhân 
Việt Nam tiêu biểu” (Phunumoi.net.vn)...; tuyên truyền Hội nghị biểu dương 
Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022. 

Cùng với đó, các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin kịp thời về những chủ 

trương, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; công tác 

phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ, sốt xuất huyết, tay chân miệng, các dịch bệnh 

truyền nhiễm, vệ sinh an toàn thực phẩm…, các bài viết như: “Khánh Hòa 

giám sát chặt bệnh đậu mùa khỉ ngay từ sân bay quốc tế” 

(Suckhoedoisong.vn), “Khánh Hòa chủ động xử lý những ổ dịch sốt xuất 

huyết”  (Baodansinh.vn)…; tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường, chống 

biến đổi khí hậu, các kế hoạch của UBND tỉnh về hành động thực hiện chiến 

lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên 

địa bàn tỉnh, Kế hoạch tổng thể phục hồi Vịnh Nha Trang đến năm 2030: “Leo 

núi trồng cây” (Tienphong.vn),“Giữ rừng ngập mặn cho đàn chim di trú” 

(VTV.vn), “Phục hồi tổng thể rạn san hô ở Vịnh Nha Trang” 

(Baovanhoa.vn)… 

4. Tuyên truyền công tác nội chính, quốc phòng - an ninh 

Các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền về công tác nội chính, phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực; thông tin về phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm 

các quy định về quản lý đất đai tại khu vực Núi Chín Khúc; vụ án vi phạm quy 

định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước xảy ra tại số 01 Trần Hưng Đạo, TP. 

Nha Trang; vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra 

tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; việc kỷ luật một số cán bộ liên quan đến 

những vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng... 

Bên cạnh đó, báo chí đã thực hiện hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền các 

đợt ra quân trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội trên địa bàn tỉnh; việc xử lý tình trạng phân lô bán nền trái quy định, xử 

lý xe quá tải, khai thác khoáng sản trái phép; cảnh giác người dân trước nạn 

cho vay nặng lãi, các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giải cứu công dân bị 

lừa bán sang Campuchia... với các bài viết như: “Triệt phá đường dây vận 
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chuyển ma túy từ phía Bắc vào địa bàn tiêu thụ” (Báo Khánh Hòa), “Khánh 

Hòa nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia 

FTA”(Baophapluat.vn), “Nhân rộng mô hình tự quản trong phòng, chữa cháy 

tại cơ sở” (Cand.com.vn), “Khánh Hòa: Xử lý nghiêm trường hợp lấn chiếm 

vỉa hè, bảo đảm mỹ quan đô thị” (TTXVN)…; thông tin về việc khởi tố các cán 

bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) Cam 

Ranh điều tra về tội tham ô tài sản; khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn 

thực phẩm ở Trường Ischool Nha Trang...; tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, 

công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022... 

5. Báo chí phản ánh những vấn đề dư luận quan tâm  

Đối với những hạn chế, bất cập, vấn đề dư luận quan tâm, các cơ quan báo 

chí đã làm tốt việc thông tin, phản ánh góc nhìn đa chiều. Trong đó, một số bài 

viết có chất lượng tốt, đi sâu phân tích, luận giải vấn đề, kiến nghị, đề xuất nhiều 

các giải pháp hữu ích đối với công tác quản lý nhà nước của các cơ quan, địa 

phương, đơn vị. Các bài viết tập trung chủ yếu ở các nội dung như: 

- Những bất cập, vướng mắc và công tác quản lý ở các lĩnh vực xây dựng, 

dự án, đất đai, đầu tư kinh doanh bất động sản, quy hoạch... với các bài như: 

“Tan hoang đảo Hòn Miễu bởi hoạt động mở đường, xẻ núi làm du lịch” 

(Laodong.vn), “Đập cầu cũ, đơn vị thi công thả bê tông trực tiếp xuống sông?” 

(Plo.vn), “Khánh Hòa: Nhiều ý kiến về phương án quy hoạch nối đường Võ 

Nguyên Giáp với trục chính khu đô thị sân bay Nha Trang” 

(Thuonghieucongluan.com.vn), “Chủ trương tạm dừng tách thửa đất ở Nha 

Trang “gây tranh cãi” (Laodong.vn), “Doanh nghiệp khó gia hạn thuê đất vì 

bị “ngâm” sổ đỏ” (Sggp.org.vn)… 

- Đồ án Quy hoạch chung Đô thị mới Cam Lâm qua một số bài viết: “Bộ 

Xây dựng đề nghị rà soát lại quy hoạch đô thị mới Cam Lâm” (Truyền hình 

Nhân dân), “Gấp rút quy hoạch đô thị Cam Lâm” (Nld.com.vn);... 

- Những bất cập trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, 
xã hội, đời sống, môi trường... với các bài: “Khi kỷ vật hiến tặng bị hóa giá” 
(Giaoducthoidai.vn), “Bảo tồn biển vịnh Nha Trang: S.O.S!” (Nld.com.vn), 
“Cần xử lý nghiêm hành vi xâm phạm, lấn chiếm trái phép vịnh Nha Trang” 
(Baovanhoa.vn), “Cam Ranh - Khánh Hòa: Dấu hiệu buông lỏng quản lý tài 
nguyên, khoáng sản ở xã Cam Phước Đông” (Thuonghieuvaphapluat.vn), 
“Đội lốt thi công nạo vét dòng sông ở thành phố Nha Trang để hút cát?” 
(Baoxaydung.com.vn), “Tự ý bạt núi để làm đường, vườn ươm dược liệu ở 
Khánh Hòa” (Laodong.vn), “Khánh Hòa: Nguy cơ ô nhiễm môi trường từ khai 
thác trái phép đất nông nghiệp làm nguyên liệu nhà máy gạch” 
(Suckhoemoitruong.com.vn)… 
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Qua phản ánh của báo chí, nhiều vấn đề đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND 

tỉnh quyết liệt chỉ đạo các cấp ủy, địa phương, cơ quan chức năng rà soát, kiểm 

tra, xử lý kịp thời; các cơ quan, địa phương được báo chí phản ánh đã tích cực, 

trách nhiệm hơn trong việc cung cấp thông tin cho báo chí để tuyên truyền, định 

hướng dư luận.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Năm 2022, các cơ quan quan báo chí của tỉnh tiếp tục phát huy vai trò 

nòng cốt trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận; chủ động, tích cực 

thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, của tỉnh; đặc biệt là tuyên truyền việc triển khai các Nghị quyết 

của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ về xây dựng và phát triển tỉnh 

Khánh Hòa; những vấn đề, sự kiện quan trọng, kết quả phát triển kinh tế - xã 

hội, an ninh, quốc phòng; tuyên tuyền gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, 

điển hình tiên tiến trong sản xuất, đời sống và trong học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ quan báo chí của tỉnh làm 

tốt công tác tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, 

tiêu cực; có nhiều bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, 

thông tin xuyên tạc, sai sự thật về các vấn đề dư luận, nhân dân quan tâm...  

Các cơ quan báo chí Trung ương đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ 

đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát tôn chỉ mục đích của mỗi 

tờ báo; hoạt động, tác nghiệp báo chí của từng phóng viên, nhà báo cơ bản tốt. Các 

cơ quan báo chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thông tin kịp thời, đầy đủ, 

khách quan diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc 

phòng của tỉnh; phát hiện, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên 

tiến của tỉnh, góp phần cổ vũ các phong trào thi đua lao động, sản xuất kinh 

doanh, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, tiềm năng, thế mạnh của Khánh 

Hòa đến với bạn bè trong nước và thế giới. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng 

giám sát, phản biện xã hội, phản ánh góc nhìn của đông đảo tầng lớp nhân dân 

đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, kiến nghị 

các giải pháp để các địa phương, đơn vị nghiên cứu giải quyết, góp phần nâng cao 

năng lực quản lý nhà nước, chăm lo đời sống nhân dân. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và 

Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh chủ động định hướng, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả 

trong công tác thông tin tuyên truyền về các sự kiện quan trọng của tỉnh, về tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo sự đồng thuận trong 

xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả các hội nghị giao ban báo chí, các 

buổi họp báo; kịp thời tiếp nhận ý kiến của phóng viên, nhà báo và phản ánh của 

các cơ quan báo chí để kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý, giải quyết; đồng 
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thời, tạo điều kiện cho phóng viên, nhà báo tác nghiệp theo quy định của pháp luật.  

2. Một số tồn tại, hạn chế 

- Một số văn phòng đại diện, phóng viên thường trú chưa làm tốt việc tuyên 

truyền, thông tin tích cực về tỉnh, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trên địa 

bàn tỉnh, mà chủ yếu tập trung khai thác các vấn đề tiêu cực, mặt trái, những 

vướng mắc của địa phương; có bài viết chỉ tập trung “tô đậm” nội dung tiêu cực, đặt 

câu hỏi nghi vấn, đưa thông tin thiếu chính xác, kèm theo nhận định, đánh giá 

chủ quan, phiến diện khiến dư luận hiểu sai bản chất của vấn đề.  

- Vẫn còn tình trạng cơ quan báo chí có phóng viên hoạt động thường 

xuyên trên địa bàn tỉnh nhưng chưa thực hiện hồ sơ thông báo hoạt động của 

phóng viên theo quy định của Luật Báo chí, gây khó khăn cho công tác quản lý 

nhà nước về báo chí9. Một số phóng viên thường trú chưa tham gia đầy đủ các 

hội nghị giao ban báo chí do tỉnh tổ chức. 

- Một số sở, ngành, địa phương chưa chủ động cung cấp thông tin kịp thời 
cho báo chí, nhất là đối với các vụ việc phức tạp, được dư luận quan tâm.  

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 

Năm 2023, dự báo tình hình chính trị thế giới, khu vực sẽ tiếp tục diễn 
biến phức tạp và khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố tác động đến sự ổn định và 
tăng trưởng kinh tế toàn cầu, trong đó có nước ta. Năm 2023, cũng là năm 
Đảng bộ tỉnh rà soát, đánh giá kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 
XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, là năm thứ 
hai tỉnh triển khai các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, phát triển tỉnh 
Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và đề ra các giải pháp để 
thực hiện thành công các chỉ tiêu đề ra trong các năm còn lại của nhiệm kỳ 
2020 - 2025. Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí cần tiếp tục bám sát định 
hướng của Đảng, tôn chỉ, mục đích của mỗi tờ báo, làm tốt chức năng báo chí 
cách mạng; tích cực chuyển tải, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước, của tỉnh đến với nhân dân; 
phát hiện, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; đấu 
tranh phòng, chống các hiện tượng tiêu cực trong xã hội... góp phần ổn định chính 
trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất 
nước. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Đối với cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí 

1.1. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các hội nghị giao ban báo chí, 
họp báo định kỳ; kịp thời hướng dẫn, cung cấp thông tin cho báo chí về kỷ 
niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh diễn ra trong năm 

                                        
9 Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo điện tử Chính phủ, Báo điện tử VTC NEWS, Truyền hình 

Quốc hội Việt Nam, Báo VnExpress, Báo Tài nguyên và Môi trường, Báo Kinh tế và Đô thị, Tạp chí điện tử 

Tri thức trực tuyến, Tạp chí điện tử Tài chính Doanh nghiệp, Tạp chí điện tử Kinh tế Môi trường, Tạp chí 

Lao động và Công đoàn, Tạp chí Nông thôn mới, Tạp chí Bầu Trời Rộng Mở. 
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2023; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVIII, các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh 
Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các thành tựu phát triển kinh tế - 
xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng của tỉnh; công tác quy 
hoạch tỉnh, triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; công 
tác phòng, chống dịch bệnh... để báo chí thông tin tuyên truyền, tạo không khí 
phấn khởi và sự đồng thuận, tin tưởng trong nhân dân.   

1.2. Tăng cường công tác quản lý, định hướng thông tin báo chí; tham 
mưu chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động cung cấp thông tin theo Nghị 
định số 09/2018/NĐ-CP, ngày 09/02/2018 của Chính phủ, nhất là đối với 
những vấn đề mới nảy sinh được dư luận và báo chí quan tâm; triển khai thực 
hiện Kế hoạch số 109-KH/TU, ngày 02/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, 
trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh; Quy chế của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về sự phối hợp giữa các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn 
thể trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh. 

1.3. Tăng cường quản lý, phát huy vai trò của báo chí trong công tác bảo 

vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù 

địch; góp phần việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 

lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Quan tâm, đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị; bồi dưỡng các chính sách, quy định 

pháp luật về báo chí, nghiệp vụ báo chí, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho cán 

bộ, phóng viên, nhà báo, viên chức trong các cơ quan báo chí của tỉnh. 

1.4. Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý nhà 

nước đối với hoạt động báo chí, tiến hành thanh tra, kiểm tra, rà soát và đánh 

giá hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh; 

kiên quyết, kịp thời xử lý nghiêm, dừng hoạt động của văn phòng đại diện 

không đủ điều kiện; theo dõi, xem xét và đề nghị xử lý trách nhiệm của lãnh 

đạo các cơ quan báo chí khi để xảy ra vi phạm pháp luật trong hoạt động báo 

chí; đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ 

quan chủ quản báo chí Trung ương xử lý nghiêm phóng viên, nhà báo hoạt 

động trên địa bàn tỉnh vi phạm Luật Báo chí, vi phạm đạo đức nghề nghiệp của 

người làm báo. 

1.5. Tổ chức tốt Hội báo Xuân Quý Mão, Giải báo chí Khánh Hòa, Giải báo 

chí về Xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa, Hội thảo báo chí Khánh Hòa năm 2023... 

2. Các cơ quan báo chí 

2.1. Đẩy mạnh công tác truyền thông về chủ trương, đường lối, chính sách 

của Đảng, Nhà nước, thành tựu phát triển của đất nước và của tỉnh; tăng cường 

các tuyến tin, bài, phóng sự tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, 
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các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa; kết 

quả về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng; công 

tác quy hoạch tỉnh; phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025)…, tạo không khí 

vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

2.2. Đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất 

nước, của tỉnh; các hoạt động kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh 

Khánh Hòa (1653 - 2023), Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023; 

công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, các đối tượng chính sách, 

người có công với cách mạng, người nghèo chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý 

Mão 2023; phản ánh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, không khí vui Xuân đón 

Tết của các tầng lớp nhân dân, đấu tranh phê phán các tệ nạn xã hội, các hủ tục 

mê tín dị đoan. Thông tin hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh theo Quy 

định số 205-QĐ/TU, ngày 04/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...  

2.3. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; chuyên đề học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Đẩy mạnh tuyên 

truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong lao động sản xuất, 

kinh doanh, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; giới thiệu, quảng bá những 

nhân tố mới, mô hình hay và các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ 

đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

2.4. Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, 

về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai 

trái, thù địch mà báo chí là lực lượng tiên phong, công khai trong công tác này. 

Tăng cường tuyên truyền thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (khóa XIII); công tác xây dựng Đảng, phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, 

những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục làm tốt công tác 

định hướng thông tin, dư luận xã hội và giám sát, phản biện xã hội. 

2.5. Tăng cường tuyên truyền về biển, đảo, nhất là tuyên truyền đường lối, 

chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; 

khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường 

Sa; tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam nói chung và biển, đảo Khánh 

Hòa nói riêng; tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; công tác quản lý, bảo 

vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, môi trường; công tác ứng phó với thiên tai; 

phòng chống dịch bệnh...  

2.6. Đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn 

hóa trong các các cơ quan báo chí”. Tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, 

phát huy lợi thế của báo điện tử, trang thông tin điện tử, các phương tiện truyền 
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thông mới, mạng xã hội để phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền. 

2.7. Tích cực động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để đội ngũ phóng 

viên, nhà báo sáng tạo những tác phẩm báo chí có chất lượng; tích cực tham 

gia Giải báo chí về công tác xây dựng Đảng, Giải Báo chí Khánh Hòa và các 

giải báo chí của Trung ương, của tỉnh trong năm 2023. 

Nơi nhận:           K/T TRƯỞNG BAN 

- Ban Tuyên giáo TW, T.26 (báo cáo),                                      PHÓ TRƯỞNG BAN 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),            

- Thường trực HĐND, 

- Thường trực UBND tỉnh,                                                                 

- Sở Thông tin và Truyền thông,  

- Hội Nhà báo tỉnh,     Lưu Hồng Vân 

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh,  

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.   
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