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xÉr LUÂN
Kiêm tra ho4t tlQng bâo chf trên illa bàn tinh Hà Nam

Th1rc hiên Công vàn sO tslttr ngày l}l}ll2}l8 cüa Thanh tra tinh Hà Nam

vè viêc hiêp y Ké hoach thanh tra nàm 2018, Sô Thông tin và Truyèn thông Hà

Nam dâ ban hành Quyét dinh sô 15I/QD-STTTT ngày 2llgl2}l8 vè viêc kiêmtra
hopt dQng bâo chi trên dia ban tinh Hà Nam.

Càn cû két quâ kiêm tra tu ngày 05/10 dén ngày 2OllOl2O18, Sô Thông tin và

Truyèn thông két luân nhu sau:

I. KÉT QUÂ KIÉM TRA

1. Co quan thuùng trü, ph6ng viên thuùng trü

a) Co quan thuôrng tru (Thông tân xâ ViÇt Nam tai Hà Nam và Vàn phông

thuôrng tru Bâo Kinh té nông thôn tpi Hà Nam):

- Dièu kiÇn thanh lQp co quan thuôrng trû cÏâm bâo tiêu chuân quy ctinh:

+ Cô tru sô d{t co quan thuùng tru.

+ Truông co quan thuông tru: C6 thê nhà bâo, không bi kÿ lu4t khién trâch.

- Phông viên thuôrng tru: Cô thé nhà bâo, không'bi kÿ luât knién trâch.

b) Phông viên thuôrng tru dôc lâp

0l phông viên thuèrng tru Bâo Nhân dân dâm bâo tiêu chuân quy ctinh: Cô thê
nhà bâo, không bi kÿ lupt khiên trâch.

2. Co quan bâo chi tlia phuong

a) Bâo Hà Nam

- Thsc hiÇn quy dlnh vè giây phép:

Bâo Hà Nam dugc BQ Thông tin và Truyèn thông câp: Giây phép hopt clgng

bâo chi in sô S9I/GP-BTTTT ngày 2811212016; Gîây phép hopt dQng bâo chi diÇn

tü sô 68/GP-BTTTT ngày l6lo2l20t7.

- Nôi dung thông tin: Bâm sât câc chuong trinh, dè an cüa tinh vè phât trién
kinh té - xâ h§i, câi câch thü tpc hanh chfnh, công tâc xày dwng Dâng, chinh quyèn,
câc doàur thê quân chüng. Trong tirng chuyên dè, ttmg thôi diém theo yêu càu



nhiÇm vp chinh tri, Bâo Hà Nam cô câc lopt bài viét vè chuyén dich co câu kinh té,
tgng tâc quy hopch, câi thiÇn môi truùng, thu hüt dàu ru, an sinh xâ hôi... Câc vân
aè uao nêu dâ.gôp phàn giüp câp üy, chfnh quyèn, co quan, ban, ngành trong công
tâc chi d4o, tlièu hành, thgc hiÇn nhiÇm vç chfnh tri cüa dla phuong.

- Cài chinh trên bâo chi: Không phâi câi chinh.

- Ltru chiéu béo chf: Thuc hiÇn clung quy dinh cüa Lupt Bâo chi so
103 1201 6/QHl 3 nsày 051 412016.

- Qrang câo trên bâo ch(: Thuc hiÇn dung quy dinh cüa Lupt euâng câo sô
l6l2012lQHl3 ngày 2l/612012,Nghi dinh sô tBt/2013^tD-CP ngày l4/tt/2013
quy dlnh chi tiét thi hành m§t sii dièu cüa LuQt Quâng câo.

- Trinh bày sân pham bâo chi: Bâo thuèrng kÿ, bâo cuôi tuân cla thgc hiÇn

düng quy dinh tai Eièu 46 ct.al.uft Bâo chi sô 1æ/2016/QHl3 ngày 051412016.

b) Tap chi Sông Châu

- Thsc hiÇn quy dinh vè giây phép:

T4p chi Sông Châu dugc Bô Thông tin và Truyèn thông câp giây phép xuât
bân sô 153/GP-BTTTT ngày 311312016. Kÿ h4n xuât ban: 01 §/2 thâng.

- NQi dung thông tin: Gioi thiÇu sâng tâc 1ÿ lufln, phê binh, dich thuât ctta câc

vàn nghÇ sÿ và nhûrng nguùi yêu vàn chuong nghÇ thuât trong và ngoài tïnh, tuyên

truyèn uè duùng lôi ven hôa nghÇ thu4t cüa Dâng, gôp phàn xây dpg nèn vàn hôa

dam clà ban sâc dân tQc, phUc vU sU nehiÇp xây dpg, phât triên kinh té - xâ hQi.

- Cài chinh trên bâo chi: Không phâi câi chinh.

- Luu chiêu bâo chf: Thgc hiÇn tlüng quy dinh cüa LuQt Bâo chi sO

1,03/2016/QHl 3 ngày 051 412016.

- Quang câo trên bâo chi: ThUc hiÇn clüng quy dlnh cüa LuQt Quâng câo sô

l6l2}l2lQHl3 ngày 211612012,Nghi dinh sô lïll2Ol3ÀlE-CP ngày l4/lll2}l3
quy dlnh chi tiét thi hành mQt sti dièu cüa Luft Quâng câo.

- Trinh bày sân phâ- bâo ch(: Co ban thgc dung quy dinh tei Dièu 46 ct.e

LuQt Bâo chi sô 1æl2Ol6lQH13 ngày 051412016.

c) Dài Phât thanh và Truyèn hinh tinh Hà Nam

* Kênh truyèn hinh:

- Dài Phât thanh và Truyèn hinh tïnh Hà Nam dugc B9 Thông tin và Truyèn
thông câp:

+ Giây phép hoat dQng truyèn hinh sô 1857/GP-BTTTT ngày Ogllll2}Il.

2



+ Giây phép süa dôi, bô sung giây phép ho4t dQng truyèn hinh sô 49lGP-

BTTTT ngày 1410212015.

+ Giây phép té; ZZArcP-BTTTT ngày 081612015 vè phât sông quâng bâ tr.uc

tiép kênh chuong trinh truyèn hinh dia phuong trên vÇ tinh.

- Dài Phât thanh và Truyèn hinh tinh Hà Nam dugc CUc Tân s6 vô tuyén diÇn

câp: Giây phép sü dsng tân sô và thiét bi vô tuyén diÇn sô l28596lGP-G172 ngày

051212015.

* Kênh phât thanh:

- Dài Phât thanh và Truyèn hinh tinh Hà Nam dugc BQ Thông tin và Truyèn
I .À

mong cap gray phép hopt d§ng phât thanh sO tS+ZICp-BTTTT ngày OTllll2}Il.

- Dài Phât thanh và Truyèn hinh tinh Hà Nam dugc Cuc Tân s6 vô tuyén diÇn
T, .T, ,

câp giây phép sü dçng tân sô và thiêt bi vô tuyên diÇn cho kênh phât thanh sô

128597 I GP-GH2 ngày 05 1212015.

* Trang thông tin diÇn tü tông hçrp

Dài Phât thanh và Truyèn hinh tinh Hà Nam dugc Cuc Phât thanh truyèn hinh
và thông tin ctiÇn tü câp giây phép thiét lQp trang thông tin cliÇn É tông hç'p sô

263 IGP-flIDT ngày 1418/2017 .

* Nôi dung thông tin:

- Tuyên truyèn duôrng tôi, chü truong cüa Dang, chinh sâch phâp lupt cüa Nhà
nuôc tôi nguùi dân, thông tin nhanh nh?y, dày dü, toan diÇn vè mqi mpt cüa dùi
s6ng chinh tri, kinh té, vàn hôa, xâ h§i, giôi thiêu vg quâng bâ vè mânh dât và con
nguÙi Hà Nam. .. Câc thông tin dâ phât sông ctèu thWc hiên clüng quy clinh, düng
chü truong, duùng lôi, chinh sâch cüa Darrg và Nhà nuôc, phuc vg dùi s6ng, kinh
té, chinh tri, vàn hôa, xâ hQi trên dia ban tinh.

* Câi chinh: Không phâi câi chinh

* Ltru chiêu: Thsc hiÇn düng quy dinh cüa Luflt Bâo chf sô tO:lzO16lQHl3
ngày 051412016.

* 
Quâng câo: Thgc hiÇn düng quy dinh cüa Luft Quâng câo sô l6l2}t2lQHt3

ngày 211612012, Nghi dinh sô l8ll2O13/I{E-CP ngày l4llll2}l3 quy dfnh chi tiét
thi hành môt sô dièu cüa Lu4t Quang câo.

. * Ho4t dÔng liên két chuong trinh phât thanh, truyèn hinh: ViÇc hçrp tâc, liên
két san x.rât, phât sông câc chuong trinh cüa dài vôi câc Aôi tac truyèn thông, câc
dorr vi dugc thgc hiÇn dqrg quy dinh cüa phâp luat vè hoat dQng liên két ffong bâo
chi và phù hçrp vôi yêu càu nhiÇm vp chinh tri tinh giao.
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rr. NHÂN xÉT, oÂNn crÂ
1. Ifu atêm

Nhin chung, câc co quan bâo chi dâ châp hành, thpc hiÇn t6t quy dinh cüa
Nhà nuôc trong hopt dgng bâo chi, cu thé:

- Thgc hiÇn düng câc quy dinh vè giây phép. câc co quan clèu dugc câp giây
phép dày dü, cô thùi hqn dâm bâo quy dinh.

- Câc thông tin dâ dàng tâi trên bâo in, phât sông trên sông phât thanh, truyèn
hinh tinh dèu thgc hiÇn düng quy d!nh, dung chü truong, duùng l6i, chinh sâch cüa
Dâng và Nhà nuôc, phpc vg dùi s6rg, kinh té, chinh tr!, vàn h6a, xâ hQi trên clia
ban tinh.

- Câi chinh trên bâo chf, trinh bày sân phâm bâo chi, luu chiêu bâo chf, quâng
câo trên bâo chi, hçrp tâc và liên két san xrât, phât sông câc chuong trinh truyèn
hinh dèu dâm bâo theo quy cllnh cüa Luft Bâo chi, Lugt Quâng câo và câc vàn bân
quy dinh chi tiét thi hành.

2. Nhugc diêm

a) Co quan thu<mg tru Thông tân xâ ViÇt Nam t4i Hà Nam:

^,.t A
Thiêu so yêu lÿ lich cüa truông co quan thuùng trû, câc phông viên thuùng

tru; vàn ban quy dinh vè nhiÇm up, quyè, h4n, trâch nhiÇm cüa co quan thuùng trü.

b) Vàn phông thuong tru Bâo Kinh té nông thôn tpi Hà Nam:

Thuông xuyên cô nhüng thông tin phân ânh trâi chièu vè tinh.

c) Bâo Hà Nam: .-

Trinh bày san phâm bâo chi: MÇt sô thông tin ghi trên Bâo Hà Nam hàng thâng

chua dâm bâo theo quy dinh tpi Khoân 2 Dièu 46LudtBâo chi sO tOglZOl6lQH13

ngày 051412016 vè thông tin phâi ghi, thé hiÇn trên bâo chf.

Cp thé: Thông tin vè sô giây phép, ngày 
"âp, 

co quan câp giây phép hopt d§ng

bâo chi; dia chï cüa co quan bâo chi, sô Aiçr, thopi, fax, thu diçn tü; hg, tên nguùi
-À 1 , 1 , r 1 r

dung dâu co quan bâo chi; noi in, khuôn khô, sô trang, kÿ han xuât bân, giâbân
Oôi vOi bâo in dugc trinh bày chua ilüng v! trf (duôi chân trang cuôi, bia cuôi).

d) Tap chi Sông Châu:

Trinh bày sân phâm bâo chf: Môt sô thông tin thé hiên trên Tpp chi chua dâm

bâo theo quy dinh t4i Khoan 2 Dièu 46LuQt Bâo chi 
"6 

tOltZOl6lQHl3 ngày
0514/2016 vè thông tin phâi ghi, thé hiên trên bâo chi.
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CU thé: Thông tin vè sô giây phép, ngày câp, co quan câp giây phép ho4t ctQng

bâo chi; dia chi cüa co quan bâo chi, sô Aiên thopi, fax, thu diên tü; h9, tên nguôi
dung dàu co quan béo chf; noi in, khuôn khô, si5 trang, kÿ hpn xuât bân, giâ bân

aôi vOi bâo in dugc trinh bày chua dung v! tri (duôi chân trang cu6i, bia cuôi).

3. Yêu càu câc co quan bâo chi, phông viên

- Co quan thuèrng tru Thông tân xâ ViÇt Nam tei Hà Nam: Dè ngh! Thông tân
xâ ViÇt Nam:

+ CunB câp cho Sô Thông tin và Truyèn thông: So yéu lÿ tich cüa truong co
quan dai diên và câc phông viên thuôrng tru; vàn ban quy dinh 'rrè nt iêm vç, quyèn

h4n, trâch nhiÇm cüa co quan thuôrng tru.

+ Oôi tên Co quan thuùng tru Thông tân xâ Viêt Nam tai Hà Nam thành Vàn
phông dai diên Thông tân xâ ViÇt Nam tai Hà Nam dâm bâo quy dinh tei Dièu 22

Lupt Bâo chi s6 lBl2ot6lQH13 ngày 051412016.

- Vàn phông thuông tru Bâo Kinh té nông thôn:

+ pè nghi Bâo Kinh té nông thôn dôi tên Vàn phông thuèrng tru Bâo Kinh té
nông thôn t4i Hà Nam thành Vàn phông dei diên Bâo Kinh té nông thôn tai Hà

Nam dâm bâo theo quy dinh tai Dièu 22 LluQt Bâo chi sO tOllZOt6lQHl3 ngày

05t412016.

+ Cô nhièu bài viét tuyên truyèn fich cgc vè tïnh.

- Bâo Hà Nam: Thgc hiÇn dung quy dinh tpi Khoân 2 Dièu 46 LuQtBâo chi s6

lO3l2Ol6lQH13 ngày 051412016 vè câc thông tin Bhâi ghi, thê hiÇn trên bâo chi.

- Tap chi Sông Châu: Thgc hiÇn dung quy dinh tai Khoan 2 Eièu 46LuàtBâo
chf s6 l$l2Ol6lQH13 ngày 051412016 vè câc thông tin phâi ghi, thé hiÇn trên

bâo chî j. tltt+

Noi nhfin:
- Bô TTTT (dé bâo câo);
- UBND tinh (dê bâo câo);
- Thanh tra tinh;
- Phàng VH&TT thành phô Phü Lÿ;
- Câc coquan bâo chi;
- Luu: VT.

KT. GIÂM OÔC
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