
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 
 

    Số:      

V/v triển khai Quyết định số 

1418/QĐBTTTT ngày 22/7/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

       Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày    tháng 8  năm 2022 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GDĐT. 

Triển khai Công văn số 1241/STTTT-TTBCXB ngày 29/07/2022 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc triển khai Quyết định số 1418/QĐBTTTT ngày 22/7/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai đến các Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, 

thành phố; Thủ trưởng các Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Trưởng phòng chuyên môn, 

nghiệp vụ Sở GDĐT (gọi chung là các Đơn vị) thực hiện nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến cho cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động thuộc quyền quản lý, nội dung Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT của Bộ Thông 

tin và Truyền thông (đính kèm). 

2. Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc giám sát, nhận 

diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hoá” mạng xã 

hội và biểu hiện “tư nhân hoá” báo chí hoặc những dấu hiệu chệch hướng trong hoạt 

động báo chí tại địa bàn tỉnh để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định. 

3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đúng Quy định 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 ngày 

09/02/2017 của Thủ tướng 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); hướng dẫn công tác thông 

tin cho nhà báo, phóng viên trên địa bàn tỉnh (Văn bản số 1173/STTTT-TTBCXB ngày 

10/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông); tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan báo chí 

hoạt động, phát triển lành mạnh, đúng định hướng, đúng tôn chỉ mục đích (danh sách, 

tôn chỉ mục đích cơ quan báo chí được công khai trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông 

tin và Truyền thông: https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/142418/Ton-chi-

muc-dich-cac-co-quan-bao-chi.html). 

Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các Đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Website Sở; 

- Lưu VP, TCCB, trieupn. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 

 

https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/142418/Ton-chi-muc-dich-cac-co-quan-bao-chi.html
https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/142418/Ton-chi-muc-dich-cac-co-quan-bao-chi.html

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-08T10:44:36+0700
	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Trần Thị Ngọc Châu<chauttn@sogddt.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-08T11:15:54+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sogddt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-08T11:15:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sogddt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-08T11:16:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sogddt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




