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HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ LÀ GÌ? 

 

 (Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016  

 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động 

Thông tin cơ sở) 

Hoạt động thông tin cơ sở là hoạt động cung cấp thông tin 

thiết yếu đến người dân ở xã, phường, thị trấn thông qua hoạt 

động phát thanh, truyền thanh của Đài Truyền thanh cấp xã; 

bản tin thông tin cơ sở; tài liệu không kinh doanh phục vụ 

hoạt động thông tin cơ sở; thông tin trực tiếp qua báo cáo 

viên, tuyên truyền viên thông tin cơ sở; bảng tin công cộng 

và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở khác 

I. VÀI NÉT VỀ THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ HOẠT 

ĐỘNG CỦA TRẠM TRUYỀN THANH CƠ SỞ 



NỘI DUNG CỦA THÔNG TIN CƠ SỞ 

Cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Nhà nước, 
Thông tin những sự kiện quốc tế, trong nước liên quan trực tiếp 
đến người dân ở địa phương, cơ sở 

Cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu đối với đời sống hằng 
ngày của người dân địa phương (chương trình, dự án, thông 
tin liên quan kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, 
kiến thức khoa học, kỹ thuật, gương tập thể, cá nhân điển 
hình....) 

Phục vụ nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa 
phương, cơ quan, đơn vị cơ sở 



NGUYÊN TẮC 

CỦA HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ 

1 

• Tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước và phù hợp với phong tục tập quán lành mạnh 
của địa phương. 

2 

• Bảo đảm thông tin thiết yếu phải kịp thời, chính xác đến 
với người dân, chú trọng người dân ở các vùng nông thôn, 
vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. 

3 

• Kinh phí thực hiện hoạt động thông tin cơ sở từ nguồn 
ngân sách nhà nước; huy động từ các tổ chức, cá nhân và 
các nguồn hợp pháp khác. 



CÁC LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG 

 

 

 

Trạm truyền thanh cơ sở: Toàn huyện có 17/21 Đài TTCS cấp xã  

Bản Tin thông tin cơ sở (Bản Giấy và Trang Thông tin điện tử) 

Tài liệu không kinh doanh phục vụ công tác thông tin cơ sở  

Báo cáo viên, thông tin viên cơ sở: 21/21 xã  

Bảng tin công cộng 

Các hình thức khác: Tủ sách pháp luật, pano tuyên truyền.... 



TRÁCH NHIỆM CỦA UBND CẤP HUYỆN 

 

• Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển 
thông tin cơ sở của địa phương theo hướng dẫn của Bộ Thông tin 
và Truyền thông và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

 

• Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy 
phạm pháp luật, chính sách về thông tin cơ sở; phổ biến, giáo dục 
pháp luật về thông tin cơ sở của địa phương; 

• Tổ chức cung cấp thông tin, quản lý nội dung thông tin của hệ 
thống thông tin cơ sở của địa phương; 

• Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê của hệ thống thông 
tin cơ sở của địa phương theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh 

• Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm 
trong hoạt động thông tin cơ sở theo thẩm quyền 



TRÁCH NHIỆM CỦA UBND CẤP XÃ 

 

• Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển 
thông tin cơ sở của địa phương theo hướng dẫn của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện 

 

• Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy 
phạm pháp luật, chính sách về thông tin cơ sở; phổ biến, giáo dục 
pháp luật về thông tin cơ sở của địa phương; 

• Tổ chức cung cấp thông tin, quản lý nội dung thông tin của hệ 
thống thông tin cơ sở tại địa phương 

• Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê của hệ thống thông 
tin cơ sở của địa phương theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp 
huyện 



NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÔNG TIN CƠ SỞ 

Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới 

Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 15/02/2017 của Tỉnh ủy về thực 
hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình 
mới 

Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh về 
công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới 



NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP 

Tuyên truyền Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư và các văn bản về 
công tác thông tin cơ sở đến cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính 
trị - xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh 

Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở, chú trọng các địa bàn còn nhiều 
khó khăn, miền núi, vùng sâu, khu vực biên giới 

Rà soát, củng cố tổ chức, hoạt động của các thiết chế văn hóa - 
thông tin ở cơ sở, kiện toàn để đảm bảo các điều kiện hoạt động 

Chủ động phản bác các thông tin saisự thật, xuyên tạc của các thế lực 
thù địch; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và đồng thuận xã hội từ 
cơ sở 



NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP 

Đẩy mạnh hoạt động đưa thông tin về cơ sở bằng các hình thức tuyên truyền 
như: Tuyên truyền miệng (của lực lượng báo cáo viên),bản tin, tờ rơi, tờ gấp, hệ 
thống truyền thanh, truyền hình cấp huyện và hệ thống trạm truyền thanh cơ sở. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại về truyền thông, báo chí, 
thông tin đa phương tiện, mạng xã hội; ứng dụng các phần mềm 
quản lý, theo dõi để nắm bắt dư luận xã hội, khai thác thông tin phục 
công tác tuyên truyền ở cơ sở. 

Triển khai, lồng ghép các Chương trình mục tiêu, đề án đưa thông 
tin về cơ sở của các bộ, ngành và của tỉnh 

Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; Đề án về một số cơ chế, 
chính sách nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về 
thông tin cơ sở  



Quyết định 51/2013/QĐ-UBND  

ngày 26/11/2013 ban hành Quy chế hoạt động 

của Trạm truyền thanh cơ sở trên địa bàn  

tỉnh Hà Tĩnh 



MỘT VÀI NÉT VỀ HỆ THỐNG TRẠM TRUYỀN 

THANH CƠ SỞ CẤP XÃ Ở TỈNH TA 

 

• Toàn tỉnh hiện có 258/262 xã, phường, thị trấn có Đài Truyền 

thanh cơ sở. Trong đó có 182 Đài truyền dẫn tín hiệu vô tuyến FM 

(sử dụng tần số), 74 Đài truyền dẫn tín hiệu hữu tuyến (có dây) với 

3.495 cụm loa/2.158 thôn (xóm). Hiện có 72 Đài Truyền thanh cơ 

sở xuống cấp, hư hỏng, số cụm loa chưa đạt yêu cầu chuẩn về 

NTM cần nâng cấp, sửa chửa (trong đó có 04 đài của huyện Kỳ 

Anh báo hư hỏng nặng).  

 



 1. Nội dung của Quy chế hoạt động của Trạm 
truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

  
- Gồm 6 chương, 20 điều (Nội dung cụ thể từng 

chương, điều xem tại văn bản đã ban hành) 
 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 

26/11/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy 
chế hoạt động của Trạm Truyền thanh cơ sở 
trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 
  

 2. Một số nội dung cần lưu ý thêm trong Quy 

chế hoạt động của Trạm truyền thanh cơ sở 

 



 2.1. Về vị trí và chức năng 

   

 

 

Chịu 

sự QL 

trực 

tiếp 

của 

UBND 

xã 

Đài TT-TH 

huyện 

hướng 

dẫn 

chuyên 

môn,  

nghiệp vụ 

Chịu sự quản lý nhà nước của 

Phòng VHTT 



 Trạm Truyền thanh cơ sở  

 

Thực hiện chức năng là công 

cụ tuyên truyền và phương tiện 

điều hành của cấp ủy, chính 

quyền cấp xã 
 



   

 

 

2.2. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA 

 TRẠM TRUYỀN THANH CƠ SỞ 

Sản xuất  

và         

phát sóng 

chương 

trình 

truyền 

thanh 

Tiếp sóng 

Đài cấp 

trên  
 

Thông báo công việc điều 

hành, chỉ đạo của địa 

phương … 



  Tuyên truyền đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, phục 

vụ cho sự chỉ đạo, điều hành 

của cấp ủy, chính quyền địa 

phương, các hoạt động tại  

cơ sở … 



 Lưu ý:  

 - Không phát chèn, phát trùng giờ vào các 

chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt 

Nam, Đài PT – TH tỉnh và Đài TT - TH 

huyện. 

 - Đối với Đài Truyền thanh không dây sử 

dụng tần số trước khi đi vào hoạt động phải 

đăng ký cấp phép sử dụng tần số  



 Mô hình tổ chức 

 

 

 

 

  

2.3. MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ KINH PHÍ HOẠT 

ĐỘNG 

Ban Biên tập 
 

Các thành viên  

Ban Biên tập 

Phó trưởng  

Ban Biên tập 

Trưởng  

Ban Biên tập 



  

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 

Do ngân sách xã 

đảm bảo 
 



 

       Như vậy, UBND xã phải 

chịu trách nhiệm xây dựng dự 

toán chi hoạt động hàng năm 

cho Trạm truyền thanh cơ sở 



2.4. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN BIÊN TẬP VÀ 

CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN BIÊN TẬP 



Trách nhiệm Ban Biên tập 
 

Xây dựng 

kế hoạch  

Dự toán 

kinh phí 

hoạt động 

Xây dựng 

Nội Quy 

hoạt động 

Phân công 

trách nhiệm 

thành viên 

BBT 

sản xuất tin, bài, phát sóng  

và thời gian tiếp âm, tiếp sóng … 



Trách nhiệm Trưởng Ban Biên tập 
 

Điều hành, 

quản lý, 

phụ trách 

chung hoạt 

động Trạm 

TTCS 

Chịu trách 

nhiệm về 

toàn bộ 

hoạt động 

của BBT 

Chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về 

nội dung thông tin 

phát trên TTCS 



 Quy chế quy định rõ trách nhiệm 

của Phó trưởng Ban Biên tập, trách 

nhiệm của thanh viên Ban Biên tập  

 Các xã có trách nhiệm bố trí nhân 
sự vào Ban Biên tập 

 Ban Biên tập chịu trách nhiệm 
quản lý, vận hành Trạm TTCS … 



 2.5. Những nội dung không được phát trên  
Trạm Truyền thanh cơ sở  

 - Không được kích động nhân dân chống Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá 
hoại khối đoàn kết toàn dân. 

  

 - Không được kích động bạo lực, tuyên truyền 
chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân 
tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi 
trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá 
hoại thuần phong mỹ tục. 

  



 - Không được tiết lộ bí mật nhà nước: Bí 
mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại 
và những bí mật khác do pháp luật quy 
định. 

 

 - Không được đưa tin sai sự thật, xuyên 
tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự 
của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của 
công dân. 

 



 2.6. Trách nhiệm của UBND huyện 

  

 - Bố trí nguồn kinh phí hàng năm; tổ chức tốt 

các điều kiện để xây dựng và duy trì hoạt 

động của hệ thống các Trạm Truyền thanh cơ 

sở trên địa bàn quản lý.  

 - Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện tốt công 

tác quản lý hoạt động của các Trạm Truyền 

thanh cơ sở. 
 



 - Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin 
phối hợp với Đài Truyền thanh - 
Truyền hình cấp huyện theo dõi, hướng 
dẫn và tích cực hỗ trợ hoạt động cho 
các Trạm Truyền thanh cơ sở; phối hợp 
cùng Ban Tuyên giáo cấp huyện thực 
hiện chức năng định hướng thông tin 
đối với các Trạm Truyền thanh cơ sở; 
hỗ trợ UBND xã thẩm định các dự án 
đầu tư Đài truyền thanh không dây 
thuộc nguồn vốn ngân sách của UBND 
cấp xã.  

 



2.7. Trách nhiệm của Phòng VH – TT 

 

 - Tham mưu giúp UBND cấp huyện thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước đối với 
các Trạm Truyền thanh cơ sở trên địa bàn. 

 - Theo dõi, hướng dẫn hoạt động và phối 
hợp định hướng thông tin tuyên truyền đối 
với các Trạm Truyền thanh cơ sở. 

  



 - Phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập 

huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các Trạm 

Truyền thanh cơ sở; hỗ trợ, thẩm định, định 

hướng cho UBND xã trong việc đầu tư 

truyền thanh không dây đúng quy hoạch 

tần số  

 - Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của 

Trạm Truyền thanh cơ sở trên địa bàn quản 

lý 

 



- Đề xuất với sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các 

cuộc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các 

Trạm Truyền thanh cơ sở trên địa bàn quản lý khi vượt 

quá thẩm quyền quy định 

- Đề xuất thi đua khen thưởng hàng năm cho các tập thể, 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động truyền 

thanh cơ sở theo quy định của pháp luật 

- - Quản lý, đánh giá, báo cáo định kỳ 3 tháng, 6 tháng 1 

lần hoặc báo cáo đột xuất tình hình hoạt động của Trạm 

Truyền thanh cơ sở trên địa bàn cho Sở Thông tin và 

Truyền thông và Ủy ban nhân dân cấp huyện 

 



  2.8. Trách nhiệm của Đài TT-TH huyện 

 

 - Tham mưu giúp UBND cấp huyện hướng 
dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các Trạm 
Truyền thanh cơ sở trên địa bàn; đề xuất 
hoạt động củng cố, nâng cấp hệ thống truyền 
thanh, thẩm định kinh phí sửa chữa, mua 
sắm do UBND cấp xã đề xuất. 

 - Cử cán bộ phụ trách theo dõi, giúp đỡ hoạt 
động của các Trạm truyền thanh cơ sở. 



 - Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin 

cấp huyện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 

chuyên môn, nghiệp vụ cho Ban Biên tập các 

Trạm Truyền thanh cơ sở. 

 - Theo dõi, hỗ trợ hoạt động chuyên môn, nghiệp 

vụ của Ban Biên tập các Trạm Truyền thanh cơ sở 

và báo cáo định kỳ 3 tháng 1 lần hoặc báo cáo đột 

xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước 

có thẩm quyền và Ủy ban nhân dân cấp huyện. 



  2.8. Trách nhiệm của UBND xã 

  

 - Quản lý trực tiếp, toàn diện hoạt động của 
Trạm Truyền thanh cơ sở và chịu trách nhiệm 
trước UBND cấp huyện về hoạt động của 
Trạm Truyền thanh cơ sở thuộc phạm vi quản 
lý. 

 

 - Ban hành quy định hoạt động của Trạm 
Truyền thanh cơ sở phù hợp với các quy định 
của Quy chế này. 

  



 - Xây dựng kế hoạch hoạt động của Trạm 

Truyền thanh cơ sở hàng năm gửi các cơ 

quan có liên quan trên địa bàn cấp huyện. 

 - Báo cáo định kỳ 3 tháng 1 lần hoặc báo cáo 

đột xuất về tình hình hoạt động của Trạm 

Truyền thanh cơ sở thuộc phạm vi quản lý cho 

Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh - 

Truyền hình cấp huyện. 

 



 

 (Quyết định số 94/QĐ-STTTT, ngày 10/8/2017 của Sở 
TT&TT, Hướng dẫn Thực hiện và phương pháp đánh giá tiêu 
chí “Thông tin và Truyền thông” trong xây dựng Nông thôn 
mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017 - 2020) 

 

 Điều 7. Tiêu chuẩn về xã có Đài truyền thanh và hệ thống 
loa đến các thôn 

 Cơ sở hạ tầng 

 Có hệ thống Trạm truyền thanh xã hoạt động ổn định. 100% số 
thôn có hệ thống loa truyền thanh kết nối với Đài truyền thanh 
xã đang sử dụng tốt. >95% hộ gia đình trong thôn nghe được 
loa truyền thanh xã đặt tại thôn. 

) 

 



  Hoạt động Trạm truyền thanh cơ sở 

 Đài truyền thanh xã có Ban Biên tập và hoạt động theo đúng quy định tại 

Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh ban 

hành Quy chế hoạt động của Trạm Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh. 

 Có bố trí cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã phụ trách trạm truyền 

thanh cơ sở theo quy định tại Quyết định 02/2016/QĐ-UBND ngày 

15/01/2016 của UBND tỉnh về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ 

cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân 

phố theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/04/2013 của Chính phủ. 

 Tuyên truyền đầy đủ các nội dung theo đúng chỉ đạo từ các cơ quan có thẩm 

quyền và chương trình phát thanh được Trưởng Ban Biên tập Trạm Truyền 

thanh cơ sở phê duyệt. Cập nhật đầy đủ nhật ký truyền thanh cơ sở điện tử. 

 Đối với hệ thống truyền thanh sử dụng hệ thống vô tuyến (không dây) phải có 

giấy phép tần số vô tuyến điện và đang hoạt động đúng tần số đã được cấp 

phép. 

Điều 8. Đánh giá công nhận xã đạt tiêu chí Xã có Đài truyền thanh và hệ 

thống loa đến các thôn 

 Xã được công nhận đạt tiêu chí xã có Đài truyền thanh và hệ thống loa đến 

các thôn khi đảm bảo các điều kiện hoạt động tại Điều 7. 

 

  



Mức chi trả: 1,3 hệ số lương cơ sở  

(đã bao gồm 3% BHYT) 

Kiêm nhiệm: Hưởng bằng 20% mức phụ cấp  

của chức danh kiêm nhiệm 

 

 
 

Nghị quyết số 165/2015/NQ-HĐND ngày 

12/12/2015 của HĐND tỉnh; Quyết định 

02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND 

tỉnh về quy định số lượng, chức danh, mức phụ 

cấp của những người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo Nghị 

định 29/2013/NĐ-CP 

Quy định tại 

CHI TRẢ MỨC LƯƠNG, PHỤ CẤP CHO  

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH TRẠM  TTCS 



- Huyện Kỳ Anh (21 đơn vị): có 01 xã bố trí không chuyên 

trách; 17 xã do công chức văn hóa kiêm nhiệm (10 đồng chí 

được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm, mức từ 100.000đ – 

350.000đ/tháng); 02 xã bố trí kiêm nhiệm với không chuyên 

trách khác, 01 xã bố trí hợp đồng (mức lương 260.000đ/tháng). 

www.PowerPointDep.net 

CHI TRẢ MỨC LƯƠNG, PHỤ CẤP CHO  

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH TRẠM  TTCS 



II. Ứng dụng một số loại hình báo chí trong 

hoạt động Trạm Truyền thanh cơ sở 

Người trình bày: Bùi Quang Thìn 

Đơn vị: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản  

Sở Thông tin và Truyền thông 

ĐT: 0943.038.338 



CÁC THỂ LOẠI CỦA BÁO CHÍ 

Tin 

Bài phản ánh 

Tường thuật 

Ký chân dung 

Điều tra 

Phỏng vấn; Phóng sự  ... 



   

Tin ngắn: Là dạng tin thông báo, phản 
ánh một cách ngắn gọn, vắn tắt nhất về 
sự việc, sự kiện, nhân vật xảy ra hàng 
ngày trong đời sống xã hội 

Tin ngắn là dạng tin thời sự, đôi khi gọi 
là tin sốt dẻo, tin đang diễn biến 



What 
• Chuyện gì xảy ra? (Cái gì, sự kiện, sự việc gì). 

Where 
• ở đâu? (Địa điểm xảy ra hoặc liên quan đến sự kiện 

When 
• Xảy ra khi nào? Lúc nào? Mấy giờ, buổi nào, ngày nào? (Thời gian diễn ra sự việc). 

Who 
• Ai liên quan? (Những nhân chứng, người quản lí) 

Why 
• Tại sao xảy ra như thế? Nguyên nhân? 

With 
• sự kiện đó, sự việc đó còn liên quan đến ai, những ai? 

How 
• xảy ra như thế nào? 



          

 Đây chính là các câu hỏi mà tất cả mọi người 

đều muốn hỏi khi họ muốn biết rõ thêm về một 

sự kiện nào đó vừa xẩy ra   

 Một tin báo chí nói chung và tin ngắn nói riêng 

không thể được coi là đầy đủ nếu không trả lời 

ít nhất được 3/7 câu hỏi trên. 



PHÂN TÍCH TỪ VÍ DỤ 

Trao quà cho học sinh nghèo Hương Khê 
  

 - Chiều 7/3, Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Hương Khê phối hợp 
trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” năm 2018 do tổ chức Quỹ 
học bổng Đài Loan tài trợ cho học sinh nghèo huyện Hương 
Khê. 

 Mỗi suất học bổng trị giá 600 nghìn đồng đã được trao cho 97 
học sinh nghèo của 5 xã: Hương Bình, Hoà Hải, Phúc Đồng, 
Hương Thuỷ và Hà Linh. 

 Đây là lần thứ 8, Quỹ học bổng Đài Loan trao học bổng tại 
huyện Hương Khê, qua đó góp phần giúp đỡ trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. 

Đức Quyền - Minh Xuân (Báo Hà Tĩnh) 

 
 

New 



TIN TRÊN ĐÃ TRẢ LỜI ĐƯỢC CÁC CÂU HỎI 

- What: Chuyện gì xảy ra?: Trao học bổng chắp cánh ước mơ  

- Where: ở đâu? Huyện Hương Khê 

- When: Chiều ngày 07/3 

- Who: Ai liên quan? Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Hương Khê; 

Quỹ học bổng Đài Loan; 97 học sinh nghèo của 5 xã: Hương 

Bình, Hoà Hải, Phúc Đồng, Hương Thuỷ và Hà Linh 

- Why: Tại sao xảy ra như thế?: góp phần giúp đỡ trẻ em có 

hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập 

- With: sự kiện đó, sự việc đó còn liên quan đến ai, những ai? 

- How: xảy ra như thế nào? Mỗi suất học bổng trị giá 600 nghìn 

đồng đã được trao cho 97 học sinh nghèo của 5 xã: Hương 

Bình, Hoà Hải, Phúc Đồng, Hương Thuỷ và Hà Linh. 



 6 anh em mồ côi ở Hương Khê nhận 50 triệu đồng  

từ các nhà hảo tâm 
 

 

    Chiều ngày 5/8, Hội DN Hương Khê và Chi 

hội Văn phòng đại diện và Thường trú báo T.Ư và báo ngành 

tại Hà Tĩnh đã trực tiếp trao 50 triệu đồng cùng một số nhu yếu 

phẩm cho các cháu. Trong đó, ông Trần Phát Đạt, Chủ tịch Hội 

Doanh nghiệp Hương Khê kêu gọi các DN quyên góp 40 triệu 

đồng cùng các nhu yếu phẩm; Chi hội Văn phòng đại diện và 

thường trú báo trung ương và báo ngành thường trú tại Hà 

Tĩnh phát động quyên góp trong đội ngũ nhà báo, PV được 10 

triệu đồng. 

  Ngoài ra, thông qua P.V Báo Hà Tĩnh, cháu Yến Nhi, học 

sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Bắc Hà - TP Hà Tĩnh giúp đỡ 6 

anh em mồ côi số tiền 2 triệu đồng. 

   Được biết, một số tổ chức, cá nhân đang tiếp tục vận 

động quyên góp giúp đỡ các cháu mồ côi đáng thương này. 

New 



 - What: Chuyện gì xảy ra?: Trao quà từ thiện  

 - Where: ở đâu? Huyện Hương Khê 

 - When: Chiều ngày 05/8 

 - Who: Ai liên quan? Hội DN Hương Khê và Chi hội Văn phòng đại diện 

và Thường trú báo T.Ư và báo ngành tại Hà Tĩnh; 6 anh em mồ côi ở 

Hương Khê  

 - Why: Tại sao xảy ra như thế?: quyên góp giúp đỡ các cháu mồ côi đáng 

thương  

 - With: sự kiện đó, sự việc đó còn liên quan đến ai, những ai? Trần Phát 

Đạt, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hương Khê; P.V Báo Hà Tĩnh, cháu Yến 

Nhi, học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Bắc Hà - TP Hà Tĩnh 

 - How: xảy ra như thế nào? trực tiếp trao 50 triệu đồng cùng một số nhu 

yếu phẩm cho các cháu. Trong đó, ông Trần Phát Đạt, Chủ tịch Hội Doanh 

nghiệp Hương Khê kêu gọi các DN quyên góp 40 triệu đồng cùng các nhu 

yếu phẩm; Chi hội Văn phòng đại diện và thường trú báo trung ương và 

báo ngành thường trú tại Hà Tĩnh phát động quyên góp trong đội ngũ nhà 

báo, PV được 10 triệu đồng. 



 

 KỸ NĂNG VIẾT TIN TỪ BÁO CÁO, THÔNG BÁO, 

CÔNG VĂN 

 
 Thông thường, cán bộ ở các đài cơ sở sẽ đọc 

nguyên văn nội dung của thông báo đó đến cho 
người dân: 

  - Đỡ mất thời gian; 

  - Đỡ tốn công sức; 

  - Đơn giản, tiện lợi 

 

KHÔNG HIỆU QUẢ,  

KHÔNG THU HÚT ĐƯỢC NGƯỜI NGHE 

(Khó ghi nhớ được nội dung thông báo) 

 



 

 KỸ NĂNG VIẾT TIN TỪ BÁO CÁO, THÔNG BÁO, 

CÔNG VĂN 

 
 Cán bộ Truyền thanh cơ sở cần: Cắt gọt văn bản ngắn 

gọn, đầy đủ thông tin cần thiết để người dân nghe và 

ghi nhớ thông tin dễ dàng, đầy đủ nhất 

Kỹ năng cần thiết: 

 - Xác định đối tượng ra thông báo; 

 - Xác định đối tượng cần thông báo (nhận thông báo); 

 - Nội dung thông báo: việc gì, như thế nào, ai triển khai; 

 - Lợi ích, quyền lợi của dân:  

 - Thời gian, địa điểm thực hiện thông báo … 





 

 KỸ NĂNG VIẾT TIN TỪ BÁO CÁO, THÔNG BÁO, 

CÔNG VĂN 

  Kính thưa quý thính giả và bà con nhân dân! 

 Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên nhằm nâng 
cao nhận thức cộng động về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên 
toàn thế giới. Mọi cá nhân và tổ chức tại Việt Nam đều có thể tham gia bằng 
nhiều hình thức như tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết hoặc tổ chức 
các hoạt động ủng hộ nhằm góp phần đối phó với tác động của quá trình biến 
đổi khí hậu. 

 Để góp phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, đề nghị bà con nhân 
dân tích cực tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất bằng những hành 
động đơn giản: 

 “TẮT ĐÈN VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN KHÔNG CẦN THIẾT VÀO 
LÚC 20H30 – 21H30 THỨ 7, NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2018” 

  

 Trân trọng cảm ơn quý thính giả và bà con nhân dân đã quan tâm lắng 
nghe./.   

 



1.1.2.2. KỸ NĂNG VIẾT TIN TỪ HỘI NGHỊ, CƠ SỞ: 

- Về nguồn tin: 

+ Tin do cán bộ tự phát hiện qua người dân, qua lao 
động sản xuất và sinh hoạt; 

+ Tin do Giấy mời, Thông báo mời họp của các tổ 
chức đoàn thể ở địa phương.   

                                







- Về nội dung của tin: 

 

+ Thường là những đề tài hấp dẫn, sát thực với 

cuộc sống; 

+ Có nhiều chi tiết sinh động, phong phú, dễ hiểu, 

giản dị; 

 

+ Nắm được người chủ trì Hội nghị, nội dung, mục 

đích, thành phần của Hội nghị; 

+ Tác động xã hội, dư luận sau khi Hội nghị, 

những quan điểm, ý kiến của người dự và 

không dự Hội nghị. 



- CHÚ Ý KHI LÀM TIN 

+ Kiểm chứng thông tin từ người dân; 

+ So sánh, tham khảo chủ trương, đường lối, 

hướng dẫn của địa phương trong việc chỉ đạo 

giải quyết các vấn đề đặt ra; 

+Tin thường phải tổng kết thực tiễn, nêu ý nghĩa 

của hoạt động để định hướng thúc đẩy người 

dân tham gia vào quá trình phát triển và công 

việc ở địa phương; 

+ Nên có cắt trích ý kiến và tiếng động hiện trường 

trong tin. 



BIÊN TẬP CHÙM TIN, VIẾT LỜI DẪN, TRÍCH Ý KIẾN 

NGƯỜI DÂN 

2.1.3.1. Biên tập chùm tin:  

- Biên tập chùm tin phải căn cứ vào 1 số yếu tố sau: 

+ Thời lượng chương trình, loại hình chương trình, đối 

tượng tiếp nhận;  

+ Tin phải ngắn gọn, dễ nói, dễ nghe, dễ nhớ, dễ làm 

theo; 

+ Nội dung sắp xếp theo chủ đề, phạm vi phản ánh… 

+ Viết lời dẫn chuyển tiếp giữa các tin; 

+ Khai thác tiếng động hiện trường và ý kiến nhân 

chứng. 

 

 



- Cách biên tập chùm tin: 

+ Ngắn gọn, trình bày trực tiếp; 

+ Đưa ít con số, đưa số tròn; 

+ Mỗi câu 1 ý, không dài quá 25 từ; 

+ Dùng thì hiện tại; 

+ Sử dụng động từ mạnh; 

+ Đưa nội dung quan trọng lên đầu; 

 



- Cấu trúc 1 chùm tin 

+ Đưa thông đa dạng; 

+ Có phần giới thiệu tin chính; 

+ Tin quan trọng, tin mới đưa đầu; 

+ Tin chính cần trình bày chi tiết, sinh động; 

+ Cuối bản tin nên điểm lại những tin đã đưa. 



TRÍCH DẪN Ý KIẾN 

- Lựa chọn lời để trích dẫn; 

- Đặt lời trích dẫn vào vị trí thích hợp; 

- Chia tách các lời trích dẫn rõ ràng; 

- Dùng kết từ phù hợp;  

- Không được thay đổi lời trích dẫn.  



MỘT SỐ LƯU Ý KHI VIẾT TIN CHO PHÁT THANH 

- Tùy thuộc dung lượng tin, Không nhất thiết phải 

đưa đủ 6W + H;  

- Ngắn gọn, trình bày trực tiếp vào vấn đề; 

- Nên đưa ít con số, làm tròn số khi đưa vào trong 

tin; 

- Trình bày rõ ràng, mỗi câu không quá 30 từ và mối 

câu 1 ý;   

- Dùng thì hiện tại, quá khứ tiếp diễn, trong diễn đạt; 

- Tin quan trọng đưa trước; 

- Không nên đưa tên người, địa danh hoặc con số 

vào ngay những từ đầu tiên của tin … 

 



NGÔN NGỮ TIN PHÁT THANH 

- Ngắn gọn, giản dị, phù hợp với vùng miền; 

- Dùng từ giàu hình ảnh, giàu hình tượng;  

- Tốc độ đọc vừa phải, không quá nhanh; 

- Sử dụng âm vực phù hợp…  

- Các loại tin thường dùng 

+ Tin vắn: không quá 100từ/tin; 

+ Tin ngắn và tin tổng hợp: 300 – 400 từ/tin; 

+ Tin tiếng động: Chọn cách phù hợp điều kiện. 



NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT 

  2.3.1. Lựa chọn nhân vật 

  Tất cả trên các mặt đời sống xã hội đều có 
thể tìm ra được những con người thật với việc 
thật đã có những đóng góp, thúc đẩy những yếu 
tố tích cực trong xã hội. 

   



2.3.2. KỸ NĂNG KHAI THÁC THÔNG TIN TỪ 

NHÂN VẬT 

- Khai thác thông tin bằng phương thức đối 

thoại trực tiếp. 

- Trước khi gặp nhân vật để lấy thông tin cần: 

+ Xác định rõ mục đích bài viết; 

+ Chuẩn bị trước hệ thống câu hỏi; 

+ Tìm hiểu cặn kẽ, rõ ràng; 

+ Hẹn gặp (thời gian, địa điểm); 

 



2.3.4. CÁCH THỂ HIỆN BÀI NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT 

Kết cấu bài về người tốt việc tốt có kết cấu 3 
phần: 

  Phần mở đầu: Nêu sự kiện, sự việc hay 
hoàn cảnh tình huống nổi bật và giới thiệu đối 
tượng, nhân vật chính của bài viết có liên quan 
đến sự kiện, sự việc, hoàn cảnh hoặc tình 
huống đó. Phần mở đầu có nhiệm vụ tạo ra bối 
cảnh để cho nhân vật xuất hiện. Bối cảnh phải 
đáp ứng được nhu cầu thời sự.  

   



   Phần chính của bài viết: Đặc tả nét nổi bật 

nhất trong tính cách hay phẩm chất của đối 

tượng. Đây là phần cốt lõi tạo sức hấp dẫn và 

gây ấn tượng cho công chúng. Tác giả cần triệt 

để khai thác những chi tiết tiêu biểu nhất để 

phục vụ cho mục đích bài viết. Chú ý khai thác 

những sự việc thể hiện phẩm chất của đối 

tượng. 



  Phần kết luận: Trong phần này, người viết 

nêu lên sự thẩm định, đánh giá về đối tượng, 

nhân vật, nếu như phần thẩm định đó chưa 

được lồng vào những phần trước của bài viết. 

Nhấn mạnh ý nghĩa chủ yếu của tác phẩm. Thể 

hiện cô đọng, hấp dẫn. 



KẾT CẤU CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 

Đồng hồ chương trình 

Nhạc hiệu 

Bản tin thời sự 

Chuyên mục 

Thông tin, thông báo

Chào kết 



NHẠC HIỆU 

 Đối với chương trình truyền thanh, âm nhạc 

luôn giữ vai trò rất quan trọng. Nếu người làm 

chương trình sử dụng triệt để âm nhạc có thể 

tạo ra hiệu quả đặc biệt. 

 Nhạc hiệu giúp người dân phân biệt được 

chương trình của Đài xã với các chương trình 

khác 

 Thời lượng: Không quá 60 giây 



NHẠC HIỆU 

Nhạc dạo 

Lời xướng: Đây là Đài Truyền thanh xã Kỳ Sơn 

Nhạc dạo 

 

Trường hợp không có lời xướng thì cần chọn 

những bản nhạc quen thuộc với người dân địa 

phương (những ca khúc nổi tiếng, những làn điệu 

dân ca...) 



BẢN TIN THỜI SỰ 

 Là những tin tức được chọn lọc từ các sự kiện, các 

hoạt động trên địa bàn xã trong ngày 

 Ví dụ: Tin về họp HĐND xã; các hoạt động xây dựng 

NTM của các thôn; hoạt động triển khai gieo cấy, 

thủy lợi, tin về triển khai phòng chống dịch bệnh cho 

gia súc, gia cầm.... 

 Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có nhiều tin nên 

cần có sự cân nhắc, lựa chọn cho phù hợp 



CHUYÊN MỤC 

 Chuyên mục “Phổ biến văn bản pháp luật”: Phổ biến 

các văn bản pháp luật mới được ban hành hoặc những 

văn bản bà con nhân dân quan tâm; 

 Chuyên mục “Sức khỏe đời sống”: Nêu những vấn đề 

liên quan đến cách phòng, điều trị bệnh thường gặp, y 

tế.. 

 Chuyên mục “Bạn của Nhà nông”: Phổ biến các kiến 

thức, kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp... 

 Chuyên mục “Chuyện tốt quanh ta”: ..... 



THÔNG TIN 

 Đưa các tin về các thông báo, văn bản chỉ đạo của 

chính quyền địa phương 

 Chú ý: Thông báo nên ngắn gọn, đầy đủ thông tin cần 

thiết, không nên đọc nguyên văn thông báo, gây nhàm 

chán, khó tiếp cận đối với bà con 



CHÀO KẾT 

 Tóm tắt, nhắc lại các nội dung chính đã phát, nhấn 

mạnh các nội dung bà con cần ghi nhớ 

 Có thể phát một bài hát hoặc một bản nhạc trước khi 

kết thúc chương trình 



III. CẬP NHẬT PHẦN MỀM NHẬT KÝ 

TRUYỀN THANH CƠ SỞ 

Người trình bày: Bùi Quang Thìn 

Đơn vị: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản  

Sở Thông tin và Truyền thông 

ĐT: 0943.038.338 



TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ 

NHẬT KÝ TRUYỀN THANH CƠ SỞ 

 Theo quy định tại Quyết định số 51/2013/QĐ-

UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh về ban 

hành Quy chế hoạt động của Trạm truyền thanh cơ 

sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Nhiệm vụ và quyền 

hạn của Trạm truyền thanh cơ sở có 08 nhóm 

nhiệm vụ và quyền hạn. Trong đó có nội dung: 

“Lưu trữ các chương trình truyền thanh tự sản 

xuất được đã được Ban Biên tập kiểm duyệt”. 

 



www.PowerPointDep.net 

TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ  

NHẬT KÝ TRUYỀN THANH CƠ SỞ 

2011 2013 

2013 2014 2016 2017 



Quyết định số 94/QĐ-STTTT, ngày 10/8/2017 

của Sở TT&TT ban hành hướng dẫn thực 

hiện và phương pháp đánh giá tiêu chí 

“Thông tin và Truyền thông” trong xây 

dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn 2017 - 2020 

Cập nhật nhật ký truyền 

thanh cơ sở điện tử 

Quy định 

ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NTM 



Quyết định số 94/QĐ-STTTT, ngày 10/8/2017 

của Sở TT&TT ban hành hướng dẫn thực 

hiện và phương pháp đánh giá tiêu chí 

“Thông tin và Truyền thông” trong xây 

dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn 2017 - 2020 

Cập nhật nhật ký truyền 

thanh cơ sở điện tử 

Quy định 

ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NTM 



CHỨC NĂNG PHẦN MỀM 

Nhật ký truyền thanh 

Quản lý cơ sở vật chất 

Quản lý nhân lực 

Quản lý kinh phí 

Quản lý văn bản ban hành 

Báo cáo, thống kê 

Quản trị hệ thống 

Bản đồ truyền thanh 



CÁN BỘ CẤP XÃ 

Cấp xã 

Quản lý văn 

bản ban hành 

Quản lý nhật ký  

phát thanh 

Báo cáo, 

thống kê 

Quản lý cơ sở vật 

chất, Kinh phí, 

nhân lực 



KẾT QUẢ CẬP NHẬT PHẦN MỀM THÁNG 11/2017 

Từ 01/02-15/03/2018: Tổng 21 xã: 17 xã cập nhật; 04 xã 

không cập nhật (Kỳ Khang, Kỳ Bắc, Kỳ Tiến, Kỳ Văn) 

Sales 

Cập nhật 

Không cập nhật  



GIAO DIỆN PHẦN MỀM 



GIAO DIỆN PHẦN MỀM 



MÀN HÌNH HỆ THỐNG 



NHẬT KÝ TRUYỀN THANH 



NHẬT KÝ TRUYỀN THANH 



NHẬT KÝ TRUYỀN THANH 



QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT 



QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT 



QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT 



QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT 



QUẢN LÝ NHÂN LỰC 



QUẢN LÝ NHÂN LỰC 



IV. THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI 

Người trình bày: Bùi Quang Thìn 

Đơn vị: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản  

Sở Thông tin và Truyền thông 

ĐT: 0943.038.338 



KHÁI NIỆM CHUNG VỀ TTĐN 

 Tạo ra sự hiểu biết về một 

đất nước theo cách đất 

nước đó mong muốn 

 Nhiều chủ thể thực hiện  

 Hình thức đa dạng 

 Mục tiêu dài hơi và mục 

tiêu cụ thể 

 



TTĐN CỦA VIỆT NAM 

- Là bộ phận quan trọng của công tác đối ngoại  

-Là hoạt động thông tin nhằm vào nhiều đối tượng, chủ 

yếu là ở bên ngoài nhằm tạo ra sự hiểu biết về VN, xây 

dựng hình ảnh VN trong con mắt người nước ngoài theo 

cách chúng ta mong muốn.  

Là thông tin quảng bá hình ảnh quốc gia, đất nước, con 

người, lịch sử, văn hóa dân tộc VN; thông tin về chủ 

trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của 

Nhà nước VN ra thế giới, thông tin về bảo vệ chủ quyền 

biển đảo và thông tin về thế giới vào VN. 



VAI TRÒ CỦA TTĐN 

 Nhiều nước đang thực hiện “ quyền lực mềm ” ( soft 

power ) và “ ngoại giao công chúng ” ( public 

diplomacy ). Theo đó thông tin đối ngoại và văn hóa 

đối ngoại được coi là công cụ quan trọng các quốc gia 

đều ra sức triển khai nhằm ảnh hưởng tới dư luận 

quốc tế phục vụ cho những mục tiêu chung hay cụ thể 

của chính sách đối ngoại.  

 Nhiều nước coi đó là bộ phận thiết yếu, không tách 

rời của chính sách đối ngoại và cũng quan trọng như 

sức mạnh quân sự và kinh tế. 

  

 



ĐỐI VỚI VIỆT NAM 

-“Công tác tuyên truyền đối ngoại là một bộ phận của cuộc đấu 

tranh chính trị và tư tưởng của nước ta trên phạm vi toàn thế giới. 

Nó phục vụ chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.” (Chỉ thị 

của Bộ Chính trị TW Đảng về công tác tuyên truyền đối ngoại ngày 

10/5/1962 )  

 

Nguyên ĐS Mỹ Martin: “ Việt cộng đã thắng nhờ có một trong 

những tổ chức tuyên truyền và gây sức ép tốt nhất thế giới.” 

  

-“Công tác thông tin đối ngoại là một bộ phận rất quan trọng trong 

công tác tuyên truyền và công tác tư tưởng của Đảng…; là nhiệm vụ 

thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị.” (Kết luận của Bộ 

Chính trị về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-

2020) 



  CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI TTĐN 

   -''Tuyên truyền để làm cho 
những người đã yêu quý thì 
yêu quý chúng ta hơn, những 
người chưa hiểu thì hiểu đúng 
và đi đến yêu quý chúng ta, 
thậm chí làm cho những người 
chống đối chúng ta thì bớt 
hung hăng đi''. 

    -Khi thăm Pháp (từ đầu tháng 6 
đến 17-9-1946) Người đã có 
hơn 60 cuộc tiếp xúc, nói 
chuyện và trả lời phỏng vấn 
phóng viên của hơn 20 tờ báo, 
các hãng thông tấn của Pháp và 
các nước. 

 



Nội dung của thông tin đối ngoại 

 
 

  

  

- Thông tin về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, quan điểm và lập trường của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế 

và khu vực; 

- Giới thiệu, quảng bá đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, truyền 

thống tốt đẹp, những giá trị vật chất và tinh thần của dân tộc Việt 

Nam; những thành tựu công cuộc đổi mới đất nước; tiềm năng và hiệu 

quả trong hợp tác quốc tế về mọi mặt giữa Việt Nam với các đối tác; 

- Thông tin có định hướng về tình hình quốc tế cho nhân dân trong 

nước; chọn lọc, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới; 

-Đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phá hoại sự nghiệp đổi 

mới, độc lập, thống nhất, ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của 

đất nước. 

 

  

 



ĐỐI TƯỢNG CỦA THÔNG TIN ĐỐI 

NGOẠI  

1. Chính giới 

2. Giới học giả 

3. Giới kinh doanh 

4. Giới báo chí 

5. Các tổ chức quốc tế, NGOs 

6. Nhân dân thế giới 

7. Người Việt Nam ở nước ngoài 

8. Người nước ngoài ở VN 

9. Quần chúng nhân dân 

 

Đối tượng  

Trong nước  

Ngoài nước  

Các nhóm chủ yếu 
 



1.CHÍNH GIỚI 

TỔNG THỐNG HOA KỲ ĐI 
LỄ NHÀ THỜ CỬA BẮC – 
HÀ NỘI 

 

 

 Các nhà lãnh đạo Nhà nước, 
Chính phủ, các nghị sỹ quốc 
hội, lãnh đạo các chính đảng 
các nước…có vai trò đặc biệt 
quan trọng, hoạch định chính 
sách quốc gia. Vì thế, đây là 
nhóm rất quan trọng cần đặc 
biệt quan tâm. Thông tin đối 
ngoại cần cung cấp các chủ 
trương chính sách lớn của đất 
nước và những vấn đề có liên 
quan trực tiếp tới quan hệ 
song phương hoặc những 
thông tin mà từng nhóm đối 
tượng cần, liên quan đến một 
hoặc nhiều lĩnh vực nào đó ở 
Việt Nam. 



2.GIỚI HỌC GIẢ 

 Các nhà nghiên cứu, các giáo sư của các trường đại học, các trung 
tâm nghiên cứu, có vai trò tư vấn rất quan trọng trong việc tham gia 
hoạch định hoặc thẩm định chính sách cho chính quyền. Thông tin 
đối ngoại nên tranh thủ đối tượng này qua việc cung cấp thông tin, 
trao đổi, tiếp xúc, tổ chức hội thảo, hội nghị, tạo điều kiện cho họ 
tiếp cận lãnh đạo cao cấp…, đồng thời tham khảo họ về các chính 
sách phát triển kinh tế, xã hội, thương mại, đầu tư… 

 



3.GIỚI KINH DOANH 

 
 Các nhà doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các tập đoàn kinh 

tế, tài chính. Để phục vụ lợi ích kinh tế của mình, giới kinh 
doanh có vai trò và khả năng tác động rất lớn tới việc hoạch 
định và thực thi chính sách của các quốc gia. Thông tin đối 
ngoại cần tích cực cung cấp các thông tin về chính sách kinh 
tế  và môi trường kinh doanh cho nhóm này để tranh thủ họ 

 Một khi bị hấp dẫn bởi lợi ích kinh tế, nhóm này sẽ vận động 
Chính phủ nước mình có những chính sách với Việt Nam 
thuận lợi cho việc làm ăn kinh doanh của họ. 



4.GIỚI BÁO CHÍ 

 Phóng viên trong và ngoài nước, đặc biệt là phóng viên nước 
ngoài – là đối tượng đặc thù, có vị trí đặc biệt quan trọng 
trong việc tạo dư luận, tạo dựng hình ảnh, tác động mạnh 
mẽ tới công chúng. Phóng viên nước ngoài là kênh thông tin 
quan trọng để đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phóng viên nước ngoài 

 



5.CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 

 (Liên Hợp Quốc và các tổ chức thành viên, Ngân hàng Thế 
giới, Tổ chức Thương mại Thế giới, Ngân hàng Phát triển 
Châu Á…) và các tổ chức phi chính phủ (NGOs). Các tổ chức 
này theo dõi tình hình Việt Nam rất chặt chẽ thông qua các 
kênh khác nhau. Các báo cáo, đánh giá của họ về tình hình 
mọi mặt của Việt Nam có tác động rất lớn đến chính sách 
của các nước và dư luận quốc tế về Việt Nam. Việc cung cấp 
những thông tin cập nhật về các thành tựu mọi mặt của ta 
sẽ giúp cho các tổ chức này có những nhận định và đánh giá 
khách quan về tình hình Việt Nam. 

 

 



6.NHÂN DÂN THẾ GIỚI 

 Đây là nhóm đối tượng đông đảo nhất và nếu được vận động, họ sẽ 
trở thành một lực lượng hậu thuẫn hùng hậu, tác động đến chính 
sách của chính phủ nước họ đối với Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với Việt Nam trong thời gian chiến 
tranh là một trong những minh chứng rõ ràng nhất 



7.CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC 

NGOÀI 

 Hiện có hơn 4 triệu người Việt Nam sinh sống ở 103 quốc gia và 
vùng lãnh thổ, cộng đồng người Việt đóng vai trò là cầu nối giữa 
Việt Nam và các nước nơi họ sinh sống, vừa là một đối tượng đặc 
biệt của thông tin đối ngoại vừa là lực lượng tham gia thực hiện 
công tác này. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 Việt Kiều về thăm Quê hương 

 



8.NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 



9.QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN VIỆT NAM 

 Hiện nay, trình độ dân trí của người dân Việt Nam ngày càng 
cao, người dân quan tâm và có nhận thức ngày càng sâu sắc 
hơn về tình hình trong nước và quốc tế. Do vậy, nhiệm vụ 
quan trọng là xử lý đúng thông tin từ bên ngoài vào Việt 
Nam, cung cấp thông tin cho nhân dân trong nước để nhân 
dân có nhận thức đúng về chính sách đối nội và đối ngoại 
của Đảng và Nhà nước ta, về tình hình thế giới và quan hệ 
của ta với các đối tác, từ đó xây dựng sự đồng thuận trong 
xã hội ủng hộ chính sách của Đảng và Nhà nước, vô hiệu 
hóa các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. 

 



LỰC LƯỢNG LÀM THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI  

 CTTTĐN chỉ có thể tiến hành một cách có hiệu quả với sự tham 
gia của tất cả các cấp, các ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn 
báo chí và đông đảo nhân dân. Cách hiểu truyền thống coi báo chí 
là lực lượng duy nhất làm thông tin đối ngoại là không chính xác. 

 Báo chí là một lực lượng chủ chốt, là kênh thông tin quan trọng và 
hiệu quả nhất.  

 Bên cạnh các lực lượng chủ chốt, các cơ quan chuyên trách về 
thông tin đối ngoại (Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin Truyền thông, 
Bộ Văn hóa -Thể thao -Du lịch, Ban Đối ngoại TW, Ban Tuyên 

giáo TW…) các đối tượng của thông tin đối ngoại đồng thời 
cũng là lực lượng làm thông tin đối ngoại. 



PHƯƠNG THỨC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI  

 Đa dạng, nhưng phải phù hợp với nội dung, dựa 
trên đặc điểm của đối tượng, nội dung và mục 
tiêu của tuyên truyền:  

 Mọi phương tiện truyền thông đại chúng đều 
được sử dụng cho cả thông tin đối nội và thông 
tin đối ngoại: ấn phẩm, báo viết, báo nói, báo 
hình, báo điện tử… 

 Trao đổi đoàn về văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, tổ 
chức các ngày và tuần lễ văn hóa dân tộc, triển 
lãm ảnh, liên hoan phim, tổ chức các hội chợ Việt 
Nam… 



CÁC VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC TTĐN 

 Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 
của Chính phủ về Quản lý hoạt động thông tin 
đối ngoại; 

 Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 
19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông 
hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối 
ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương; 

 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 

của UBND tỉnh về Quy chế quản lý hoạt động 

thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

 Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 05/3/2018 về triển 

khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 

2018; 

 



NHIỆM VỤ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

 Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 05/3/2018 

của UBND tỉnh về triển khai công tác 

thông tin đối ngoại năm 2018 đã xác định 

rõ các nhiệm vụ: 



NHIỆM VỤ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

1. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động đối 

ngoại 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 272-QĐ/TW 

ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế 

quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, Quyết định số 339-

QĐ/TU ngày 21/3/2017 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế 

quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.  

- Tăng cường quản lý đoàn ra, đoàn vào. Thực hiện nghiêm Chỉ 

thị số   38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng 

cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài. 

 



NHIỆM VỤ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

1. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động 

đối ngoại 

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực 

đối ngoại; nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Xây dựng 

bộ tài liệu “Cẩm nang công tác đối ngoại”. Xây dựng và 

hoàn thiện Quy hoạch công tác đối ngoại đến năm 2050 

sau khi Quy hoạch chung của tỉnh đã được bổ sung điều 

chỉnh. 



NHIỆM VỤ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

2. Tăng cường công tác hội nhập, hợp tác quốc tế với 
trọng tâm phát triển kinh tế đối ngoại 

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-
TTg ngày 07/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp 
tục triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trịvề 
hội nhập quốc tế đến năm 2020; 

- Tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 
tỉnh Hà Tĩnh với tỉnhBolykhămxay, tỉnh Khăm Muộn và 
các tỉnh khác của nước bạn Lào. Tổ chức Hội nghị cấp cao 
thường niên giữa hai tỉnh Hà Tĩnh - Bolykhămxay; Hà Tĩnh 
- Khăm Muộn tại thành phố Hà Tĩnh. 

 



NHIỆM VỤ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

2. Tăng cường công tác hội nhập, hợp tác quốc tế với 

trọng tâm phát triển kinh tế đối ngoại 

- Tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực trong khuôn khổ 

hợp tác với các thành viên của Hiệp hội các tỉnh 03 nước 

Việt Nam - Lào - Thái Lan có sử dụng đường 8, đường 12. 

Tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ XXII,09 tỉnh 3 nước Việt 

Nam - Lào - Thái Lan có sử dụng đường 8, đường 12 tại 

thành phố Hà Tĩnh. 

 



NHIỆM VỤ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

2. Tăng cường công tác hội nhập, hợp tác quốc tế với trọng tâm 
phát triển kinh tế đối ngoại 

- Tăng cường hợp tác với các tỉnh, các nước trong Cộng đồng kinh tế 
ASEAN (AEC).  

- Tiếp tục triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký kết tại các Hội nghị 
xúc tiến đầu tư tổ chức tại Đức, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Thái Lan. Triển khaichương trình xúc tiến đầu tư năm 2018. Tích cực 
tham gia các diễn đàn kinh tế trong nước, khu vực và thế giới để giới 
thiệu, quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư tại Hà Tĩnh ra nước ngoài. 
Tổ chức các chương trình làm việc giữa lãnh đạo tỉnh với các Đại sứ 
quán, các Tổ chức quốc tế tại Hà Nội cũng như mời một số Đại sứ, 
Trưởng Cơ quan đại diện các nước tại Việt Nam vào thăm và làm 
việc tại Hà Tĩnh để mở rộng, tăng cường hợp tác. 



NHIỆM VỤ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

3. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác lãnh 
sự và bảo hộ công dân 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 

20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng 

của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình 

hình hiện nay. Định hướng tuyên truyền, cung cấp 

thông tin đầy đủ để nâng cao nhận thức của người 

dân về mối liên hệ giữa di cư và phát triển; thông tin 

cảnh báo, phòng, chống di cư bất hợp pháp và buôn 

bán người tại các địa bàn trọng điểm có nhiều người 

di cư, vùng sâu vùng xa và tại các xã, phường, thị 

trấn.  



NHIỆM VỤ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

3. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác lãnh sự 
và bảo hộ công dân 

- Tăng cường quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân 
có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh, chú trọng việc 
quản lý, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân người 
nước ngoài triển khai các chương trình, dự án tại các khu 
kinh tế, khu công nghiệp. Nâng cao công tác quản lý trật 

tự và an ninh tại khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp, 
lao động nước ngoài như Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh 
tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.  



NHIỆM VỤ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

4. Tăng cường công tác biên giới 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 

25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về 

Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để cán 

bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân, đặc biệt là tại 

khu vực biên giới, ven biển hiểu rõ các quan điểm, chủ trương, 

chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và thực hiện nghiêm 

túc các Hiệp định, Nghị định về biên giới; vận động và hỗ trợ 

ngư dân đánh bắt cá xa bờ bám biển, giữ vững ngư trường, góp 

phần giữ vững chủ quyền và đảm bảo an ninh tuyến biển. 

 



NHIỆM VỤ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

5. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, ngoại 

giao văn hóa và người Việt Nam ở nước ngoài 

- Phối hợp khai thác hiệu quả các kênh thông tin để 

tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về mảnh đất và con 

người Hà Tĩnh; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh hợp 

tác đầu tư, du lịch tới cộng đồng quốc tế. 

- Tiếp tục làm tốt công tác quản lý, đào tạo lưu học 

sinh Lào, Thái Lan. Tăng cường triển khai các 

chương trình liên kết đào tạo với các đối tác quốc tế 

có chất lượng cao.  

 



NHIỆM VỤ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

5. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, ngoại 

giao văn hóa và người Việt Nam ở nước ngoài 

-Thu thập thông tin tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu 

về các hội đồng hương Hà Tĩnh ở nước ngoài.  

-Vận động và thu hút người Hà Tĩnh ở nước ngoài 

hướng về đầu tư, kinh doanh ở quê hương;  

- Mở rộng và tạo điều kiện thuận lợi thu hút nguồn 

kiều hối; kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh 

và cộng đồng người Việt ở nước ngoài để thiết lập 

và mở rộng các kênh tiêu thụ hàng hóa Việt Nam, 

các quan hệ hợp tác và đầu tư với các doanh 

nghiệp, các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài.  

 



KẾT LUẬN 

- Mỗi người là một vị đại sứ giới thiệu, 

quảng bá về địa phương mình.  

 

- Kết hợp quản lý tốt với tranh thủ phóng 

viên, báo chí nước ngoài, coi đây là một 

kênh tuyên truyền đối ngoại quan trọng và 

hiệu quả. 

 

 

 



Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính phủ về quy định 

hoạt động in; Nghị định 25/2018/NĐ-

CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

Nghị định 60/2014/NĐ-CP 

V. HOẠT ĐỘNG IN 



Đăng ký hoạt động in (in lưới thủ công, in quảng 
cáo...) 

Cấp Giấy phép hoạt động in (in báo, tạp chí, hóa 
đơn, chứng từ, tài liệu KKD) 

Đăng ký điểm photocopy 

CÁC LOẠI HÌNH THƯỜNG GẶP 



 Điều 9. Những hành vi bị nghiêm cấm 

 1. Chế bản, in, gia công sau in hoặc photocopy sản phẩm in, giấy tờ 
khác có nội dung sau đây: 

 a) Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; 

 b) Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, chủ nghĩa khủng 
bố, chủ nghĩa li khai, gây hận thù, chia rẽ giữa các dân tộc và nhân 
dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối 
sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, 
phá hoại thuần phong mỹ tục; 

 c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác 
do pháp luật quy định; 

 d) Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc 
phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; sử dụng hình ảnh bản 
đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ 
quyền quốc gia; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và 
danh dự, nhân phẩm của cá nhân. 



 2. Cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy hoạt động nhưng không có 

giấy phép hoạt động in, không đăng ký hoạt động, không khai báo 

hoạt động theo quy định của Nghị định này. 

 3. Lợi dụng hoạt động chế bản, in, gia công sau in, photocopy để 

tạo ra, phát tán trái phép sản phẩm in có nội dung vi phạm Khoản 

1 Điều này; làm giả giấy tờ của cơ quan nhà nước; trực tiếp hoặc 

gián tiếp sản xuất hàng giả. 

 4. Chế bản, in, gia công sau in, photocopy vi phạm các quy định 

của pháp luật về sở hữu trí tuệ hoặc xâm hại quyền, lợi ích hợp 

pháp của tổ chức, cá nhân. 

 5. Sử dụng thiết bị in phục vụ nội bộ để tạo ra sản phẩm in nhằm 

mục đích kinh doanh. 

 6. Sản xuất, nhập khẩu thiết bị in trái quy định của Nghị định này 

và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

 Các hành vi khác có liên quan bị cấm theo quy định của pháp 

luật. 


