ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 22805 /UBND-KGVX

Biên Hòa, ngày 22 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thông tin phóng viên thường trú.

Kính gửi:
- Các phòng, ban thành phố;
- UBND 30 phường, xã.
Ngày 19/11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh có công văn số 3345
/STTTT-BCXBTTBC về việc thông tin phóng viên thường trú (đính kèm điện tử);
Về nội dung này, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:
- Thông báo đến các cơ quan, đơn vị và UBND 30 phường, xã về thông tin
phóng viên thường trú theo nội dung trong văn bản của Sở Thông tin và Truyền
thông nêu trên;
- Giao các phòng ban, UBND 30 phường, xã tiếp tục nâng cao cảnh giác với
các hình thức mạo danh cơ quan báo chí, để tránh bị lợi dụng và lừa đảo. Đồng thời,
đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp khi phát hiện các cá nhân sử dụng giấy tờ không
đúng quy định để tác nghiệp báo chí hoặc có hành vi ma ̣o danh nhà báo và cơ quan
báo chí, thông tin kịp thời với cơ quan chức năng ở địa phương hoặc Sở Thông tin
và Truyề n thông để phối hơ ̣p xem xét xử lý theo quy định của pháp luật;
- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và người được phân công nhiệm
vụ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Cần tập trung nghiên cứu, bổ
sung thêm các kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ người phát ngôn, cung cấp thông
tin, kỹ năng trả lời phỏng vấn báo chí.
Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Chánh, Phó CVP HĐND-UBND TP;
- Phòng Nội vụ;
- Lưu VT, KGVX quy.
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