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V/v Tăng cường rà soát, chấn chỉnh, xử lý 

tình trạng “ báo hóa” trang thông tin điện tử 
tổng hợp, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 08 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Trong thời gian qua, hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin 
điện tử tổng hợp và mạng xã hội đã có chuyển biến tích cực sau khi Bộ Thông 
tin và Truyền thông quyết liệt chấn chỉnh lĩnh vực này.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2021 đến nay, tình trạng “báo hóa” trang thông tin 
điện tử tổng hợp và mạng xã hội có dấu hiệu gia tăng trở lại, trong đó nổi bật là 
các biểu hiện sau: Thiết kế giao diện, chuyên mục như báo điện tử; một số trang 
thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất tin, bài dưới dạng các bài 
phóng sự điều tra (nhiều kỳ) hoặc đăng tải thông tin thiếu căn cứ, sai lệch, 
không thuộc phạm vi nội dung thông tin được phép cung cấp, chia sẻ theo quy 
định trong giấy phép, nhằm mục đích nhũng nhiễu người dân, tổ chức, doanh 
nghiệp; một số trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội dẫn nguồn từ báo 
điện tử nhưng không gỡ bài khi báo gốc đã gỡ nhằm mục đích buộc cơ quan, 
doanh nghiệp được đề cập trong bài viết phải đổi quảng cáo, chi tiền... mới chịu 
gỡ bài.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công
văn số 841/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 10/3/2022 về việc tăng cường rà soát, chấn
chỉnh, xử lý tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, trong 
năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với Cục Phát thanh, 
Truyền hình và Thông tin điện tử cùng các đơn vị có liên quan tăng cường rà 
soát, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập 
trang thông tin điện tử tổng hợp, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội có 
trụ sở hoạt động tại Hải Dương. Đồng thời xử lý nghiêm các sai phạm theo quy 
định của pháp luật (áp dụng các biện pháp tạm dừng tên miền, đình chỉ, thu hồi 
giấy phép hoạt động, tịch thu phương tiện vi phạm...), đặc biệt là các hành vi 
hoạt động không đúng nội dung thông tin và phạm vi cung cấp thông tin trong 
giấy phép đã được cấp, hành vi lợi dụng trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng 
xã hội để hoạt động như báo điện tử, tạp chí điện tử, hành vi tái phạm nhiều lần.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp cung 
cấp, sử dụng trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội trên địa bàn tỉnh 
thực hiện tốt một số nội dung sau: 
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1. Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến 
hoạt động cung cấp dịch vụ trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội.

2. Thực hiện đúng các quy định tại giấy phép đã được cấp; không tự sản 
xuất tin, bài báo chí, không tổng hợp, chia sẻ thông tin ngoài phạm vi, lĩnh vực 
được quy định trong giấy phép.

3. Đề nghị Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, hệ thống 
đài phát thanh - truyền thanh cơ sở, các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn 
tỉnh chủ động phối hợp tuyên truyền các nội dung trên.

Nhận được Công văn này, đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp 
trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội cùng các cơ quan, đơn vị liên 
quan trên địa bàn tỉnh phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, theo 
đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Cục PTTH&TTĐT (để b/c);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng VH&TT, Đài Phát thanh cấp huyện;
- Các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh;
- Các doanh nghiệp trong ngành TTTT;
- Lãnh đạo Sở;
- Thanh tra; Phòng BCVT-CNTT;
- Lưu: VT, TTBCXB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Nhật
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