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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH HẢI DƢƠNG 

 

Số:         /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Dương, ngày      tháng 01 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc  

đến năm 2025 đối với các cơ quan báo chí thuộc tỉnh Hải Dƣơng 

 

Thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 

năm 2025; Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT ngày 04/6/2019 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển 

và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Thông báo Kết luận số 1553-TB/TU 

ngày 24/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch 

phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đối với các cơ quan báo chí 

thuộc tỉnh Hải Dương; xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển và 

quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đối với các cơ quan báo chí thuộc tỉnh 

Hải Dương như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Sắp xếp các cơ quan báo chí gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao 

hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí, bảo đảm phát triển các loại hình báo in, báo 

hình, báo nói, báo điện tử; xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương 

tiện làm nòng cốt. 

- Đảm bảo sắp xếp hệ thống báo chí tinh gọn, hiệu quả, gắn với việc xác 

định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của các cấp ủy Đảng, chính quyền, 

nhất là của người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí. Xây dựng đội 

ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp 

ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.  

- Rà soát, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của 

các Bản tin, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức sắp xếp các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh phải thực 

hiện đúng Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và  

phương án sắp xếp, lộ trình thực hiện của Kế hoạch này; đảm bảo không gây 

xáo trộn lớn về tổ chức bộ máy. 

- Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, cơ quan chủ quản của các cơ quan 

báo chí, các cơ quan báo chí cùng các cơ quan xuất bản Bản tin, thiết lập Trang 

thông tin điện tử và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh quán triệt, 

tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả thiết thực, đảm bảo phát triển báo chí 

đi đôi với quản lý theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp.  
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II. HIỆN TRẠNG CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ VÀ CÁC BẢN TIN, 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỈNH HẢI DƢƠNG 

1. Tổ chức, loại hình và số lƣợng 

Tỉnh Hải Dương hiện có 7 cơ quan báo chí, gồm: Báo Hải Dương (có cả 

báo in và báo điện tử), Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương, Tạp chí Văn 

nghệ Hải Dương, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương, Tạp chí Lao động 

và Công đoàn Hải Dương, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học - Đại học Sao Đỏ, Tạp 

chí Đại học Hải Dương. Ngoài ra, còn có 18 Bản tin, 1 Cổng thông tin điện tử 

Đảng bộ tỉnh Hải Dương của Tỉnh ủy, 1 Cổng thông tin điện tử tỉnh của Ủy ban 

nhân dân tỉnh và 52 Trang thông tin điện tử thành phần được tích hợp trên Cổng 

thông tin điện tử tỉnh (Chi tiết tại Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 4, Phụ lục 5 kèm 

theo).  

2. Nguồn nhân lực  

Tổng số biên chế cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên công tác tại 

Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh là 151 người; các Tạp chí, 

Bản tin và Trang thông tin điện tử đều làm kiêm nhiệm. Trong đó có 106 người 

đã được cấp thẻ nhà báo (Chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo). 

3. Đánh giá chung 

3.1. Ưu điểm 

Trong những năm qua, các cơ quan báo chí, các cơ quan xuất bản Bản tin, 

thiết lập Trang thông tin điện tử thuộc tỉnh Hải Dương đã hoạt động đúng tôn 

chỉ, mục đích, làm tốt chức năng tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm, 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân và phản 

ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân đến với các cấp ủy đảng, chính quyền, 

đóng góp hiệu quả trong việc quảng bá hình ảnh đất và người Hải Dương cũng 

như những thành tựu về kinh tế - xã hội, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến các 

tỉnh, thành phố ở trong nước và nước ngoài. 

3.2. Tồn tại, hạn chế 

- Các cơ quan báo chí, các cơ quan xuất bản Bản tin, thiết lập Trang thông 

tin điện tử còn thiếu những cây bút sắc sảo để có được những bài viết chuyên 

sâu, có sức lan tỏa, định hướng dư luận xã hội; số lượng cán bộ lãnh đạo, phóng 

viên, biên tập viên ở các cơ quan báo chí thành thạo về ngoại ngữ còn ít, kỹ 

năng sử dụng các phần mềm điện tử để ứng dụng trong làm báo hiện đại còn có 

hạn chế, chưa bắt kịp xu thế hội nhập và hoạt động của báo chí hiện đại trong 

thời đại công nghệ số. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ - kỹ thuật, kinh phí hoạt 

động của các cơ quan báo chí, các cơ quan xuất bản Bản tin, thiết lập Trang 

thông tin điện tử còn có hạn chế, bất cập; công tác phát hành ấn phẩm thông tin, 

báo chí chưa có nhiều đổi mới, vẫn thiên về phát hành theo địa chỉ có sẵn; phí 

phát hành hiện quá cao và những điểm bán lẻ đến với công chúng ở cơ sở còn 

quá ít; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Bản tin, Trang thông tin điện tử 

còn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong 

giai đoạn mới. 

III. PHƢƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ VÀ CÁC 
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BẢN TIN, TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỈNH HẢI DƢƠNG 

1. Nguyên tắc và phƣơng án sắp xếp  

1.1. Đối với báo và tạp chí in 

a) Nguyên tắc sắp xếp 

- Sắp xếp các cơ quan báo in gắn với giải pháp đổi mới mô hình tổ chức, 

quản lý theo hướng giảm số lượng cơ quan báo in. Mỗi cơ quan báo in có thể có 

nhiều ấn phẩm, trong đó có 01 ấn phẩm chính và có thể có một số ấn phẩm phụ. 

- Các cơ quan báo in sau khi được sắp xếp đảm bảo tinh gọn, hoạt động 

hiệu quả để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác chỉ đạo, quản lý. Tiếp tục 

duy trì hoạt động và phát triển các Tạp chí khoa học chuyên ngành của các 

Trường Đại học, Tạp chí Văn nghệ Hải Dương theo đúng quy định pháp luật và 

Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. 

b) Phương án sắp xếp 

Có 01 cơ quan báo in thuộc Đảng bộ cấp tỉnh (Báo Hải Dương), nghiên 

cứu xây dựng phương án hợp nhất với 01 cơ quan báo nói, báo hình cấp tỉnh 

(Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh); 01 cơ quan Tạp chí in thuộc Hội Văn học 

Nghệ thuật tỉnh (Tạp chí Văn nghệ Hải Dương); 02 Tạp chí khoa học chuyên 

ngành thuộc trường Đại học Sao Đỏ, Đại học Hải Dương (Tạp chí Nghiên cứu 

khoa học - Đại học Sao Đỏ, Tạp chí Đại học Hải Dương). Chuyển đổi 02 Tạp 

chí in thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh (Tạp chí Khoa 

học và Công nghệ Hải Dương, Tạp chí Lao động và Công đoàn Hải Dương) 

thành Bản tin. Cụ thể như sau: 

- Đối với Báo Hải Dương: Nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển 

đảm bảo phù hợp với Quy hoạch của Chính phủ, Kế hoạch triển khai của Bộ 

Thông tin và Truyền thông và của tỉnh về Quy hoạch phát triển và quản lý báo 

chí; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để phục vụ 

tốt nhiệm vụ tuyên truyền của tỉnh trong tình hình mới. Nghiên cứu xây dựng 

phương án hợp nhất với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

- Đối với Tạp chí Văn nghệ Hải Dương: Không thực hiện sắp xếp lại, 

song cần tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả xuất bản và 

phát hành Tạp chí theo hướng thiết thực hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm 

vụ chính trị của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và nhiệm vụ thông tin, tuyên 

truyền về văn học nghệ thuật của Tạp chí được giao trong giai đoạn mới. 

- Đối với Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, Tạp chí Đại 

học Hải Dương: Không thực hiện sắp xếp lại. Tuy nhiên, cần nâng cao hiệu quả 

hoạt động của Tạp chí khoa học chuyên ngành trong nghiên cứu, giảng dạy; 

Trường Đại học Sao Đỏ (Cơ quan chủ quản của Tạp chí Nghiên cứu khoa học - 

Đại học Sao Đỏ), Trường Đại học Hải Dương (Cơ quan chủ quản của Tạp chí 

Đại học Hải Dương) phải kiện toàn Ban Biên tập, đảm bảo kinh phí hoạt động 

cho Tạp chí, xây dựng phương án đổi mới nội dung và hình thức phù hợp với xu 

hướng phát triển của các Tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.     

- Đối với Tạp chí Lao động và Công đoàn Hải Dương, Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ Hải Dương: Chuyển thành Bản tin Lao động và Công đoàn Hải 

Dương, Bản tin Khoa học và Công nghệ Hải Dương. Sau khi chuyển đổi, thực 
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hiện đúng các quy định của pháp luật đối với hoạt động xuất bản, phát hành Bản 

tin và Giấy phép xuất bản Bản tin do Sở Thông tin và Truyền thông cấp. 

1.2. Đối với phát thanh, truyền hình 

a) Nguyên tắc sắp xếp 

- Hệ thống phát thanh , truyền hình đổi mới theo hướng tập trung sản xuất 

chương trình, bảo đảm thời lượng phát sóng chương trình thông tin, tuyên truyền 

thiết yếu của quốc gia và địa phương đạt tỷ lệ tối thiểu 70% thời lượng phát 

sóng. Việc khai thác các nội dung từ kênh chương trình truyền hình nước ngoài 

tập trung vào thời sự quốc tế, khoa học, kỹ thuật, thể thao, giải trí không vượt 

quá 30% thời lượng phát sóng.  

- Nghiên cứu xây dựng mô hình "Tòa soạn hội tụ" ứng dụng công nghệ 

thông tin, tích hợp truyền thông đa phương tiện, sản xuất sản phẩm báo chí đa 

loại hình với tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ tuyên truyền của tỉnh trong tình hình mới. 

b) Phương án sắp xếp 

Có 01 Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh (là Đài Phát thanh và 

Truyền hình Hải Dương) với 01 kênh phát thanh, 01 kênh truyền hình quảng bá 

phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu . Tiếp tục duy trì và 

thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án phát triển phát thanh - truyền hình 

của tỉnh. Nghiên cứu xây dựng phương án hợp nhất với Báo Hải Dương đảm 

bảo hiệu lực, hiệu quả. 

1.3. Đối với báo điện tử và tạp chí điện tử 

a) Nguyên tắc sắp xếp 

Phương án sắp xếp đối với b áo, tạp chí điện tử tương tự như đối với báo , 

tạp chí in. Các cơ quan, tổ chức có cơ quan báo , tạp chí in thì được phép có báo , 

tạp chí điện tử. Tạp chí điện tử phải thể hiện đúng tính chất tạp chí , không được 

sử duṇg giấy phép xuất bản tap̣ chí điện tử để xuất bản báo điện tử. 

b) Phương án sắp xếp 

- Báo Hải Dương: Tiếp tục duy trì, phát triển Báo Hải Dương điện tử 

(baohaiduong.vn, haiduongnews.com) phù hợp với xu hướng phát triển của loại 

hình báo điện tử trong thời gian tới; đủ điều kiện đáp ứng các nhiệm vụ chính, 

công tác tuyên truyền của tỉnh. Nghiên cứu xây dựng phương án hợp nhất Báo 

Hải Dương điện tử với Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương: Duy trì hoạt động có hiệu 

quả Trang thông tin điện tử tổng hợp (haiduongtv.vn; haiduongtv.com.vn) và 

nghiên cứu các phương án nâng cấp phù hợp với xu thế phát triển của truyền hình 

trực tuyến trên môi trường internet. Nghiên cứu xây dựng phương án hợp nhất 

Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với 

Báo Hải Dương điện tử. 

- Tạp chí Văn nghệ Hải Dương: Có phiên bản Tạp chí Văn nghệ Hải 

Dương điện tử để nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn và hiệu quả trong 

công tác quảng bá văn hóa, văn học nghệ thuật của tỉnh. 

1.4. Đối với Bản tin, Trang thông tin điện tử 
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a) Nguyên tắc sắp xếp 

Xác định phát triển các Trang thông tin điện tử và chuyển đổi các hình 

thức thông tin trực tiếp hai chiều đến người dân thông qua các thiết bị thông 

minh cá nhân và các phương tiện truyền thông khác làm chủ lực, giảm dần số 

lượng các Bản tin. 

b) Phương án sắp xếp 

Sắp xếp các Bản tin, Trang thông tin điện tử gắn với giải pháp đổi mới, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, 

hiện đại, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh Hải 

Dương. Đảm bảo không chồng chéo về tôn chỉ, mục đích hoạt động và chức 

năng, nhiệm vụ tuyên truyền thiết yếu của các Bản tin, Trang thông tin điện tử.  

2. Lộ trình thực hiện 

2.1. Năm 2020 

Các cơ quan báo chí, các cơ quan xuất bản Bản tin, thiết lập Trang thông 

tin điện tử thuộc tỉnh Hải Dương chủ động rà soát, sắp xếp theo đúng phương án 

và lộ trình quy hoạch báo chí. Cụ thể như sau:  

- Đối với báo, đài tỉnh: Trong quý I năm 2020, Báo Hải Dương, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu tham 

mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng phương án hợp nhất Báo Hải Dương và 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, nâng 

cao vai trò cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh. 

- Đối với các Tạp chí: Trước ngày 01/02/2020, các Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Hải Dương, Tạp chí Lao động và Công đoàn Hải Dương hoàn thành 

phương án chuyển đổi từ Tạp chí thành Bản tin. Rà soát, đánh giá đúng thực 

trạng hoạt động của các tạp chí khác để có phương án sắp xếp bảo đảm chất 

lượng, hiệu quả hoạt động. 

- Đối với các Bản tin: Duy trì hoạt động Bản tin nội bộ của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy và các Bản tin sau khi được chuyển đổi từ Tạp chí. Ngoài ra, 

nghiên cứu dừng hoạt động đối với các Bản tin khác trong tỉnh, ưu tiên đăng tải 

thông tin trên Cổng và Trang thông tin điện tử. 

- Đối với các Cổng và Trang thông tin điện tử: Nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và bố trí kinh phí 

phù hợp để duy trì hoạt động được hiệu quả. 

2.2. Giai đoạn 2021-2025 

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo 

chí, các Bản tin, Trang thông tin điện tử theo hướng tinh gọn và hiệu quả, bắt 

kịp xu hướng của báo chí hiện đại trong thời đại công nghệ số. Tập trung nghiên 

cứu xây dựng, phát triển mô hình tòa soạn hội tụ và báo chí, truyền thông đa 

phương tiện; xác định báo điện tử, Trang thông tin điện tử và các phương tiện 

truyền thông hiện đại làm chủ lực để hỗ trợ báo in, Bản tin phát triển.  

- Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, Bộ 

Thông tin và Truyền thông, của tỉnh và tình hình thực tế, các cơ quan chủ quản 

báo chí, các cơ quan báo chí và các cơ quan xuất bản Bản tin, thiết lập Trang 
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thông tin điện tử nghiên cứu, sắp xếp, điều chỉnh cho hợp lý, đúng quy định, đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong giai đoạn mới. 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nƣớc 
- Chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong các cơ 

quan báo chí, làm cho cấp ủy, tổ chức đảng ở các cơ quan này thực sự nêu cao 

trách nhiệm chính trị và vai trò lãnh đạo trong tổ chức và hoạt động của cơ quan 

theo tinh thần Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 31/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Báo chí và các văn bản pháp luật có 

liên quan. Ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tăng cường công tác 

quản lý nhà nước về báo chí và tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí phát triển. 

2. Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả 

- Thực hiện sắp xếp, giảm đầu mối, khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn 

trải, gắn với trách nhiệm của cơ quan chủ quản, người đứng đầu cơ quan chủ 

quản đối với hoạt động của cơ quan thông tin, báo chí trực thuộc.  

- Kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực quản lý báo chí, thông 

tin điện tử của cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí các cấp; xác định rõ nhiệm vụ, 

quyền hạn, trách nhiệm của từng ngành, từng cấp trong quản lý, chỉ đạo báo chí, 

thông tin điện tử. Nâng cao vai trò người phát ngôn trong các cơ quan, tổ chức. 

3. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã 

hội về vai trò của báo chí trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
- Quán triệt quan điểm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với 

công tác báo chí, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đối với các cơ quan 

báo chí thuộc tỉnh Hải Dương, tạo sự thống nhất cao trong triển khai thực hiện. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về vai 

trò của báo chí trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tuyên truyền các 

quy định của pháp luật về báo chí, thông tin điện tử và cách khai thác, sử dụng 

thông tin an toàn, hiệu quả để nâng cao khả năng tự bảo vệ trước những thông 

tin xấu, độc trên mạng. 

4. Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực gắn với việc bồi dƣỡng lập 

trƣờng tƣ tƣởng, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp 
- Các cơ quan chủ quản báo chí và cơ quan báo chí cần bố trí cán bộ lãnh 

đạo, phóng viên, biên tập viên bảo đảm các tiêu chuẩn về chính trị , chuyên môn, 

nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và có kiến thức pháp luật về báo chí để quản lý, 

phát triển báo chí có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong từng 

giai đoạn cụ thể.  

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên về 

lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp. Xây 

dựng đội ngũ chuyên gia báo chí giỏi trong những lĩnh vực chủ yếu như chính 

trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, có khả năng bình luận, tổng hợp, phân tích sắc sảo, 

có tầm chiến lược các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và 

đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên 

tạc của các thế lực thù địch. Quan tâm đào tạo trình độ trên đại học về báo chí và 
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các chuyên ngành có liên quan. 

5. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực báo chí 

- Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong việc 

nâng cấp cơ sở dữ liệu và việc tác nghiệp làm tin, bài, phóng sự và sản xuất các 

chương trình chuyên đề… của phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên, rút 

ngắn thời gian gửi, nhận, kiểm duyệt, biên tập, quản lý chương trình, nội dung 

đảm bảo nhanh, tiện lợi, minh bạch, hiện đại. Ứng dụng công nghệ thông tin để 

xuất bản, lưu trữ các ấn phẩm điện tử và hỗ trợ các ấn phẩm in truyền thống. 

- Phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng phát thanh - truyền hình đồng 

bộ, hiện đại, hiệu quả, thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ, đảm bảo chuyển 

tải được các dịch vụ phát thanh - truyền hình, viễn thông và công nghệ thông tin 

trên cùng một hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu hội tụ công nghệ và dịch vụ. 

6. Hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài chính, tạo điều kiện cho báo 

chí phát triển theo hƣớng chuyên nghiệp, hiện đại 

- Tạo điều kiện về hành lang pháp lý, chính sách để các cơ quan báo chí 

mở rộng hợp tác quốc tế, đầu tư khoa học - công nghệ trong in ấn, phát hành, 

phát sóng, thu tín hiệu, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật truyền dẫn, đào tạo 

nghiệp vụ… nhằm nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, kỹ thuật, tạo điều 

kiện tăng số lượng phát hành, giảm giá thành báo chí. Có cơ chế khuyến khích 

phát triển các dịch vụ thông tin báo chí để tạo nguồn thu nhập hợp pháp, tăng 

nguồn thu từ quảng cáo, góp phần tăng nguồn đầu tư cho hoạt động báo chí.  

- Tạo điều kiện về cơ chế chính sách để các cơ quan báo chí phát triển 

thêm các loại hình thông tin, báo chí mới; khuyến khích xây dựng mô hình tòa 

soạn hội tụ và báo chí, truyền thông đa phương tiện. 

7. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thông tin đối ngoại trong lĩnh vực báo chí 

- Mở rộng hợp tác quốc tế, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí của tỉnh 

tiếp cận nhanh với những thay đổi của công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực báo 

chí, truyền thông, đồng thời, học tập kinh nghiệm quản lý và phát triển báo chí 

trong xu thế hội nhập, truyền thông đa phương tiện. 

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại nhằm trao đổi các tác phẩm báo 

chí đối với các cơ quan, tổ chức báo chí trong nước, khu vực và quốc tế; tăng 

cường quảng bá hình ảnh đất và người Hải Dương đến với bạn bè trong nước và 

nước ngoài. 

8. Nâng cao năng lực thực thi pháp luật và tăng cƣờng công tác thanh 

tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí 

- Tăng cường lực lượng thanh tra chuyên ngành báo chí, nâng cao năng 

lực của cơ quan quản lý chuyên ngành báo chí, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện 

đại và điều kiện làm việc bảo đảm thực thi công tác quản lý nhà nước đạt hiệu 

quả thiết thực. 

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng, 

hướng dẫn và cung cấp thông tin cho báo chí, đồng thời tiếp thu ý kiến phản ánh 

của các tổ chức, cá nhân và thông tin báo chí để chấn chỉnh, xử lý kịp thời các 

sai phạm.  

- Tăng cường quản lý, rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các Bản 
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tin, Trang thông tin điện tử; xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp 

luật, đặc biệt là các hành vi hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, nội dung 

trong giấy phép đã được cấp, hành vi lợi dụng Trang thông tin điện tử tổng hợp 

để hoạt động như báo điện tử, tạp chí điện tử, hành vi cung cấp thông tin có xu 

hướng giật gân, câu khách, vi phạm bản quyền và các quy định của pháp luật về 

sở hữu trí tuệ. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai, theo dõi, đôn 

đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; trình Ủy ban nhân dân tỉnh những nội 

dung cần cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch cho phù hợp. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo 

dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan báo chí thực hiện các quy định của pháp luật 

về báo chí. 

2. Sở Tài chính 

- Bảo đảm nguồn kinh phí cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo 

quy định của Nhà nước. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng cơ chế, chính sách 

tài chính phù hợp trong hoạt động của các cơ quan báo chí sau khi chuyển đổi. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

- Nghiên cứu, xem xét bổ sung những nội dung của Kế hoạch này vào Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các chính sách đầu 

tư, phát triển báo chí, truyền thông phù hợp với Kế hoạch này. 

4. Sở Nội vụ 

Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các 

quy định về đào tạo, thăng hạng, tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp 

viên chức ngành báo chí, tiêu chí, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí. 

5. Hội Nhà báo tỉnh 

- Phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh trong công 

tác giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động báo báo chí, Quy định đạo 

đức nghề nghiệp, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. 

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và làm tốt công 

tác tuyên truyền đối với hội viên trong việc thực hiện Quy hoạch báo chí. 

6. Các cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan báo chí và các cơ quan 

xuất bản Bản tin, thiết lập Trang thông tin điện tử 

- Có kế hoạch, phương án, lộ trình cụ thể để sắp xếp lại các cơ quan báo 

chí trực thuộc và các Bản tin, Trang thông tin điện tử phù hợp với Kế hoạch này. 

Trong đó, chú trọng công tác tư tưởng và các giải pháp cụ thể đối với những 

người làm công tác thông tin, báo chí bị ảnh hưởng khi thực hiện Quy hoạch, 

bảo đảm không gây ra xáo trộn lớn, phức tạp. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác 

quản lý, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí, xử 

lý nghiêm những sai phạm trong hoạt động báo chí tại đơn vị thuộc quyền. Làm 
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tốt công tác định hướng thông tin, tuyên truyền, công tác cán bộ. Quan tâm, tạo 

điều kiện cho đội ngũ những người làm công tác thông tin, báo chí cống hiến và 

phát triển. Tăng cường giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập 

viên. 

- Trước ngày 01/02/2020, các cơ quan thông tin, báo chí và các đơn vị liên 

quan gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này về Ủy ban nhân dân 

tỉnh qua Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo theo quy định.  

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí 

toàn quốc đến năm 2025 đối với các cơ quan báo chí thuộc tỉnh Hải Dương. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các 

đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo); 

- Bộ TT&TT (để báo cáo); 

- BTV TU, Thường trực TU,  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy;  

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Các Sở: TT&TT, Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ; 

- Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh; 

- Hội Nhà báo tỉnh; 

- Các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí của các 

Tạp chí trực thuộc tỉnh;  

- Các CQ XB Bản tin, thiết lập Trang TTĐT; 

- Lưu: VT, (60b) Nam. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Dƣơng Thái 
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PHỤ LỤC 1 

 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ  

VÀ CÁC BẢN TIN, TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 

của UBND tỉnh Hải Dương) 

 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ  

Trước thời điểm xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển và 

quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Hải Dương đã thực hiện xong việc 

chuyển đổi Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương thành Bản tin Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ 

Thông tin và Truyền thông. Cụ thể, ngày 14/01/2019, UBND tỉnh Hải Dương đã 

có Quyết định số 201/QĐ-UBND về việc hợp nhất Trung tâm Văn hóa tỉnh, 

Trung tâm Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn và Tạp chí, Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch thành Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hải Dương thuộc Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương; trong đó nêu rõ: Tạp chí Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Hải Dương chuyển thành Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải 

Dương. Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương tại 

Công văn số 577/SVHTTDL-TCPC ngày 19/4/2019, Bộ Thông tin và Truyền 

thông đã có Quyết định số 793/QĐ-BTTTT ngày 27/5/2019 về việc thu hồi giấy 

phép hoạt động báo chí in của Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương. 

Đến ngày 29/5/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương đã cấp Giấy 

phép xuất bản Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương số 68/GP-XBBT 

cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đúng quy định của pháp luật. 

Như vậy, đến nay, tỉnh Hải Dương có 7 cơ quan báo chí, gồm báo, đài 

tỉnh và 5 Tạp chí.  

Trong những năm qua, Báo Hải Dương đã có nhiều đổi mới về hình thức 

các ấn phẩm lẫn phương thức tuyên truyền, chú trọng nâng cao chất lượng tin, 

bài, bảo đảm tính thời sự, đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh của bạn đọc trên các 

ấn phẩm Báo Hải Dương hằng ngày, cuối tuần và trên Báo Hải Dương điện tử 

bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương có 

nhiều nỗ lực đổi mới và nâng cao chất lượng sản xuất các chương trình, đặc biệt 

các chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp các hoạt động, sự kiện quan 

trọng của tỉnh đã khẳng định rõ hiệu quả vượt trội của loại hình báo nói, báo 

hình trong công tác tuyên truyền. Một số Tạp chí với ưu thế chuyên biệt của tạp 

chí chuyên ngành đã không ngừng nâng cao chất lượng nội dung và hình thức 

thể hiện, vừa làm tốt nhiệm vụ nâng cao dân trí, vừa thực hiện chức năng giải trí, 

định hướng thông tin cho công chúng, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của tỉnh. Cụ thể: 

1. Báo Hải Dƣơng 
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Là cơ quan báo chí thuộc Đảng bộ tỉnh, hiện nay Báo Hải Dương có 2 ấn 

phẩm báo in là Hải Dương thời sự (ra Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần), Hải 

Dương cuối tuần và 1 báo điện tử là Báo Hải Dương điện tử, do ngày 01/4/2017, 

Báo Hải Dương đã ngừng xuất bản số Báo Hải Dương ra Thứ bảy hàng tuần và 

đến ngày 01/10/2017 ngừng xuất bản số Báo Hải Dương hằng tháng để tập trung 

nâng cao chất lượng ấn phẩm báo in và phát triển Báo Hải Dương điện tử. 

Lãnh đạo cơ quan Báo gồm Tổng Biên tập (đồng thời là Giám đốc Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh) và 1 Phó Tổng Biên tập. Cơ cấu tổ chức gồm 7 

phòng, là các phòng: Thư ký tòa soạn, Xây dựng Đảng - Nội chính, Báo điện tử, 

Kinh tế, Văn hóa - Xã hội, Bạn đọc - Tư liệu và Hành chính - Trị sự.  

Năm 2018, Báo Hải Dương đã hoàn thành kế hoạch xuất bản 261 kỳ báo 

thời sự, 52 kỳ báo cuối tuần. Số lượng phát hành ổn định: Báo Hải Dương thời 

sự bình quân 10.433 tờ/kỳ, báo cuối tuần 8.841 tờ/kỳ, tổng cộng hơn 3,2 triệu 

bản. Đối với báo in, hình thức và nội dung các ấn phẩm tiếp tục được cải tiến 

theo hướng hiện đại, phong phú. Báo Hải Dương điện tử (baohaiduong.vn, 

haiduongnews.com) được nâng cấp với giao diện hiện đại, tốc độ truy cập 

nhanh, phù hợp với nhiều loại thiết bị xem như smartphone, tablet, PC. Số lượng 

truy cập bình quân báo điện tử tiếng Việt và tiếng Anh trên 75.000 lượt/ngày. 

Báo Hải Dương luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững 

tôn chỉ, định hướng chính trị, nâng cao tính thời sự, tính chiến đấu, tính hấp dẫn, 

gắn tờ báo với đời sống; Thực hiện đúng định hướng Quy hoạch phát triển và 

quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, là cơ quan báo chí duy nhất trực thuộc 

Đảng bộ tỉnh; Tiếp tục là một trong những tờ báo Đảng địa phương có quy mô, 

chất lượng xuất bản hàng đầu ở phía Bắc, được đông đảo bạn đọc trong và ngoài 

nước quan tâm.  

2. Tạp chí Văn nghệ Hải Dƣơng 

Tạp chí Văn nghệ Hải Dương thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải 

Dương. Tạp chí hoạt động theo mô hình của một tòa soạn tổ chức biên tập, xuất 

bản Tạp chí in đúng theo quy định của Luật báo chí và tôn chỉ mục đích của Tạp 

chí Văn nghệ địa phương, tính đến tháng 8/2019 đã xuất bản được 206 số. Trong 

thời gian tới, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh sẽ xây dựng phiên bản điện tử của 

Tạp chí Văn nghệ Hải Dương. 

Tạp chí Văn nghệ Hải Dương ngày càng phát triển cả về mặt tổ chức, chất 

lượng nội dung và hình thức, có sự chuyên môn hóa; Tạp chí luôn thực hiện duy 

trì tốt việc quản lý bài vở, in ấn; duy trì có hiệu quả các chuyên trang, chuyên 

mục định kỳ và luôn nỗ lực mở rộng phát hành; Không để xảy ra sai phạm trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Tạp chí. 

Hàng năm tạp chí đều tổ chức một cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật để 

thúc đẩy phong trào, tìm kiếm những tác phẩm, tác giả mới, có chất lượng cao 

giới thiệu trên tạp chí và bổ sung vào đội ngũ tác giả tỉnh nhà; Tạp chí ngày 

càng thu hút được nhiều hội viên, cộng tác viên tham gia. 
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3. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dƣơng 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương thuộc Sở Khoa học và Công 

nghệ Hải Dương phổ biến những tiến bộ khoa học kỹ thuật, sáng kiến cải tiến kỹ 

thuật, hợp lý hóa sản xuất cũng như những kinh nghiệm quản lý kinh tế, quản lý 

khoa học kỹ thuật ở địa phương.  

Tạp chí giới thiệu, trao đổi các kết quả nghiên cứu, ứng dụng các thành 

tựu khoa học, công nghệ và môi trường trong nước và quốc tế góp phần vào việc 

thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương; Tuyên truyền kết quả cụ 

thể hoá đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp với điều kiện của 

tỉnh, các kết quả nghiên cứu về lịch sử, văn hoá và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, 

bảo vệ môi trường sinh thái, kết quả quản lý chất lượng hàng hoá, kinh nghiệm 

xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế. 

Qua đó, tạp chí đã giúp các tổ chức, cá nhân, đơn vị hiểu biết và thực hiện 

đúng quy định của Đảng và nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công 

nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống. 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương đã phát hành tới tất cả các sở, 

ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn cùng một số 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Tạp chí cũng được trao đổi với 62 Sở 

Khoa học và Công nghệ của các tỉnh, thành phố trong cả nước và các trường đại 

học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các cơ quan khoa học, kỹ thuật Trung 

ương; một số bộ, ngành, cơ quan khoa học và công nghệ Trung ương.  

Tạp chí luôn duy trì và giữ vững đội ngũ cộng tác viên hiện có, đồng thời 

mở rộng lực lượng cộng tác viên nhất là cộng tác viên làm công tác thông tin 

tuyên truyền và công tác quản lý ở cơ sở trong tỉnh. 

Tỉnh Hải Dương là tỉnh có trọng điểm kinh tế, khoa học, công nghệ phát 

triển, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hải Dương là một kênh tuyên truyền 

quan trọng về khoa học và công nghệ của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh để sớm đưa tỉnh Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng 

hiện đại. 

Căn cứ Quyết định số 4422/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh 

Hải Dương, Trung tâm Thông tin Khoa học công nghệ và Tin học thuộc Sở Khoa 

học và Công nghệ (Đơn vị được giao nhiệm vụ xuất bản Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ) đã được sáp nhập với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - 

Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, đổi tên thành 

Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học trực thuộc Sở Khoa học 

và Công nghệ. Từ ngày 01/01/2019, Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông 

tin khoa học Hải Dương chính thức đi vào hoạt động.  

4. Tạp chí Lao động và Công đoàn Hải Dƣơng 

Tạp chí Lao động và Công đoàn Hải Dương thuôc̣ Liên đoàn lao động 

(LĐLĐ) tỉnh được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép xuất bản từ tháng 

4/2008. Tạp chí hiện có 5 phóng viên và biên tập viên và 72 côṇg tác viên . 
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Trong đó có 2/5 đồng chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thẻ nhà báo, 

4/5 đồng chí đã qua tập huấn nghiệp vụ biên tập và khai thác thông tin báo chí, 

1/5 đồng chí đã được cấp thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. 

Tôn chỉ mục đích: Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng và Nhà nước; các Nghị quyết của cấp uỷ, chính quyền tỉnh 

Hải Dương và Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh tới người lao động và người 

sử dụng lao động; Cổ vũ động viên người lao động, người sử dụng lao động và 

tổ chức công đoàn các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa 

phương, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Số lượng phát hành Tạp chí 2000 cuốn/1 kỳ/1 tháng, khuôn khổ 28,5 cm x 

21 cm, dày 40 trang. Tạp chí nhận được nhiều phản hồi tốt từ bạn đọc, lượng tin, 

bài, ảnh cộng tác từ cơ sở ngày một tăng và chất lượng ngày một tốt hơn. 

Với số lươṇg công nhân lao động rất lớn hiêṇ nay trên điạ bàn tỉnh 

(309.000 lao động), Tạp chí Lao đôṇg và Công đoàn Hải Dương đa ̃làm tốt viêc̣ 

phục vụ việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước về công nhân và hoaṭ đôṇg công đoàn , là kênh thông tin  - truyền 

thông quan troṇg cung cấp thông tin , kiến thức, là diễn đàn trao đổi , chia sẻ kỹ 

năng và kinh nghiêṃ phong phú ; là cẩm nang hoạt động cho hơn 2000 công 

đoàn cơ sở trên điạ bàn tỉnh. 

5. Tạp chí nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ 

Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ thuộc Trường Đại học 

Sao Đỏ từ khi được cấp phép luôn luôn duy trì và nâng cao chất lượng xuất bản, 

chấp hành nghiêm Luật Báo chí, các quy định của pháp luật và thực hiện đúng 

tôn chỉ, mục đích được quy định trong giấy phép hoạt động báo chí in. Hiện nay, 

Tạp chí đang xuất bản bằng 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, đăng tải các bài 

báo là những công trình nghiên cứu khoa học của các tác giả và nhóm tác giả; 

mỗi bài báo được 02 nhà khoa học cùng chuyên ngành phản biện kín và độc lập; 

các bài báo được đăng khi có sự đồng ý của phản biện và Hội đồng biên tập. 

Hàng quý, Ban Biên tập đều có báo cáo tổng kết công tác xuất bản để trao đổi, 

họp rút kinh nghiệm nhằm không ngừng nâng cao chất lượng Tạp chí.  

Tạp chí luôn nâng cao chất lượng hoạt động Ban Biên tập, hoàn thành 

xuất bản Tạp chí đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, với mục tiêu phục vụ 

nhiệm vụ chính trị của nhà trường cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà 

trường trên chặng đường phát triển mới.  

6. Tạp chí Đại học Hải Dƣơng 

Tạp chí Đại học Hải Dương thuộc Trường Đại học Hải Dương. Tạp chí 

chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của 

Nhà nước về báo chí. Tạp chí tích cực giới thiệu các mô hình quản lý, các giải 

pháp mới, phổ biến áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm vào giảng dạy, học tập 

và đời sống, góp phần nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học, nâng cao chất 

lượng giảng dạy và học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên. 
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Ban Biên tập Tạp chí hoạt động kiêm nhiệm, không ngừng nâng cao chất 

lượng Tạp chí thông qua việc tăng cường hàm lượng khoa học trong các bài viết 

để khẳng định uy tín khoa học của Tạp chí trong hệ thống tạp chí khoa học của 

Việt Nam, thường xuyên tiếp cận với thực tiễn, khoa học giáo dục để những bài 

viết có nội dung sinh động phù hợp với thực tiễn, nhu cầu xã hội; cải tiến các 

hình thức trình bày để Tạp chí vừa có tính mỹ thuật cao, vừa giúp bạn đọc thuận 

tiện theo dõi, tra cứu; phấn đấu để Tạp chí Đại học Hải Dương luôn là tài liệu 

tham khảo bổ ích, đồng hành với người dạy, người học và bạn đọc. 

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dƣơng 

Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) tỉnh Hải Dương được thành lập từ 

năm 1997 thuộc sự quản lý của UBND tỉnh Hải Dương. Đài PTTH tỉnh luôn 

bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền 

thông; Đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng, tính thời sự, tính chiến đấu của 

các chương trình PTTH và Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài PTTH tỉnh 

(haiduongtv.vn), phấn đấu làm tốt công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng 

điểm, bám sát định hướng chính trị, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, 

xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương. 

Cơ cấu tổ chức của Đài hiện nay có Ban Giám đốc và 11 phòng trực 

thuộc, gồm: Phòng Thời sự, Phòng Chuyên đề, Phòng Văn nghệ, Phòng Kỹ 

thuật công nghệ, Phòng Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng, Phòng Thông tin điện tử, 

Phòng Phát thanh, Phòng Kế hoạch tài vụ, Phòng Dịch vụ quảng cáo, Phòng Tổ 

chức hành chính. 

Từ tháng 31/12/2016 Đài PTTH tỉnh đã dừng phát sóng analog, chuyển 

sang phát sóng số mặt đất theo đúng lộ trình Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng 

truyền hình mặt đất đến năm 2020 của Chính phủ. Hiện nay Đài PTTH tỉnh sản 

xuất các chương trình truyền hình theo tiêu chuẩn HD, phát sóng trên các hạ 

tầng truyền dẫn: mạng VTV cab số HD, SCTV cab, Viettel TV, FPT, MyTV, 

truyền hình cáp Hải Dương, truyền hình số mặt đất. 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BẢN TIN, TRANG 

THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

1. Tình hình hoạt động của các Bản tin  

Hiện nay, có 18 Bản tin được Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép 

xuất bản là: (1) Bản tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; (2) Bản tin Thông 

tin tham khảo của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; (3) Bản tin Khoa học và Ứng dụng 

của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; (4) Bản tin Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (5) Bản tin 

Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Hải Dương của Sở Công thương; (6) Bản 

tin Hội Nông dân tỉnh Hải Dương của Hội Nông dân tỉnh; (7) Bản tin hoạt động 

Hội Đông y tỉnh Hải Dương của Hội Đông y tỉnh; (8) Bản tin Tư pháp Hải 

Dương của Sở Tư pháp; (9) Bản tin Thông tin Khuyến học của Hội Khuyến học 

tỉnh; (10) Bản tin Thông tin Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương của Hội Cựu chiến 

binh tỉnh; (11) Bản tin Thông tin Y tế Hải Dương của Sở Y tế; (12) Bản tin Kinh 
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tế hợp tác của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hải Dương; (13) Bản tin Kỹ thuật Y 

học của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương; (14) Bản tin Thông tin Dân 

vận của Ban Dân vận Tỉnh uỷ; (15) Bản tin Phụ nữ Hải Dương của Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh; (16) Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn của Trường Chính 

trị tỉnh; (17) Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch; (18) Bản tin nội bộ - Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy Bình Giang. 

Về cơ quan chủ quản: Trong tổng số 17 cơ quan chủ quản của 18 Bản tin 

(riêng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có 2 Bản tin) thì có 6 cơ quan quản lý hành 

chính nhà nước (chiếm tỷ lệ 35,3%), 3 cơ quan Đảng (chiếm 17,6%), 7 tổ chức 

chính trị - xã hội và nghề nghiệp (chiếm tỷ lệ 41,2%) và 1 trường đại học (chiếm 

tỷ lệ 5,9%).  

Về tổ chức thực hiện: Nhìn chung các cơ quan chủ quản Bản tin đều thực 

hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đã thành lập bộ phận biên tập, bố trí ít 

nhất 1 cán bộ phụ trách về mặt nội dung, đặt bài, viết tin, sửa mo-rát, theo dõi in 

ấn và thực hiện việc phát hành. 

Về nội dung: Các Bản tin đều tuân thủ đúng tôn chỉ, mục đích theo giấy 

phép được cấp. Nội dung thường để thông tin về hoạt động nội bộ, hướng dẫn 

nghiệp vụ, kết quả nghiên cứu, ứng dụng, kết quả các cuộc hội nghị, hội thảo 

của đơn vị, giới thiệu mô hình hoạt động hiệu quả, phổ biến kiến thức, công 

nghệ, quy trình kỹ thuật và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đối tượng mà Bản 

tin phục vụ. 

Về hình thức: Các Bản tin đều được in bìa cứng, láng bóng, trình bày đẹp. 

Đặc biệt có một số Bản tin trang ruột được in 4 màu trên giấy cút-sê như: Bản 

tin Thông tin Dân vận Hải Dương của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bản tin Kỹ thuật Y 

học của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Bản tin Y tế Hải Dương của 

Sở Y tế Hải Dương… 

Về kỳ phát hành: Đa số các Bản tin đảm bảo kỳ phát hành đúng như giấy 

phép được cấp. Bản tin có số lượng in lớn nhất là Bản tin nội bộ của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy, xuất bản đều đặn hàng tháng với số lượng in 17.750 bản/kỳ, phát 

hành rộng rãi đến tất cả các Chi bộ thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh, là tài liệu 

không thể thiếu được trong sinh hoạt Chi bộ hàng tháng. Bản tin có kỳ hạn xuất 

bản dài nhất là Bản tin hoạt động Hội Đông y tỉnh Hải Dương của Hội Đông y 

tỉnh, xuất bản 6 tháng/kỳ với số lượng in 1.000 bản/kỳ. 

2. Tình hình hoạt động của các Trang thông tin điện tử  

Hiện nay, Hải Dương có 1 Cổng thông tin điện tử (TTĐT) Đảng bộ tỉnh 

Hải Dương của Tỉnh ủy, 1 Cổng TTĐT tỉnh của UBND tỉnh và 52 Trang TTĐT 

thành phần của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, tổ chức chính trị - xã hội 

và tổ chức khác đã được tích hợp trên Cổng TTĐT tỉnh. Trong đó có 21/54 

Trang TTĐT tổng hợp, 33/54 Trang TTĐT nội bộ; 30 Trang TTĐT có máy chủ 

đặt tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh (do Sở Thông tin và Truyền thông quản 

lý và vận hành), còn lại đặt tại các đơn vị khác. 
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Về cơ quan chủ quản: Trong tổng số 54 cơ quan chủ quản Cổng/Trang 

TTĐT có 1 cơ quan là Tỉnh ủy; 1 cơ quan là UBND tỉnh; 12 cơ quan là UBND 

cấp huyện; 28 cơ quan sở, ban, ngành; 7 cơ quan là tổ chức chính trị - xã hội và 

5 cơ quan là các tổ chức khác.  

Về tổ chức thực hiện: Nhìn chung các cơ quan chủ quản Cổng/Trang 

TTĐT đều thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đã thành lập bộ phận biên 

tập, bố trí ít nhất 1 cán bộ phụ trách về quản lý, vận hành, kỹ thuật, nội dung, 

viết tin, bài. Nhân lực phụ trách về quản lý, vận hành, kỹ thuật, nội dung, viết 

tin, bài của Trang TTĐT của các cơ quan đều là kiêm nhiệm. 

Về nội dung: Các Cổng/Trang TTĐT đều tuân thủ đúng tôn chỉ, mục đích 

hoạt động. Hầu hết Cổng/Trang TTĐT của các cơ quan quản lý nhà nước đã 

cung cấp đầy đủ Thông tin chủ yếu theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 

43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp 

thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang TTĐT hoặc Cổng TTĐT của cơ 

quan nhà nước.  

Về hình thức: Các Cổng/Trang TTĐT có hình thức trình bày khoa học, 

đẹp, phong phú, dễ tra cứu, tìm kiếm,... góp phần tuyên truyền, triển khai kịp 

thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tin tức, sự kiện chuyên ngành của cơ quan 

chủ quản; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước; các sự kiện thời sự, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc 

phòng, đối ngoại của Trung ương, của tỉnh và của ngành. 

 

 



PHỤ LỤC 2 

HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH  

CỦA CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TỈNH HẢI DƢƠNG 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Hải Dương) 

 

S

T

T 

Tên cơ quan báo chí Số Giấy phép 
Ấn phẩm 

xuất bản 

Định kỳ XB 
Số lƣợng 

(bản/kỳ) Khuôn 

khổ 

Số trang 

(trang/kỳ) 

Theo GP Thực tế  
Theo 

GP 
Thực tế  

Theo 

GP 

Thực 

tế 

1  

Báo Hải Dương 

- CQ chủ quản: Tỉnh ủy Hải Dương 

- Địa chỉ: số 10 Đức Minh, phường Thanh 

Bình, TP Hải Dương 

1132/GP-

BTTTT ngày 

22/7/2011 

Báo HD 

hàng ngày 

1 kỳ/ngày 

(từ thứ hai đến thứ sáu) 
10.500 10.433 

29 cm x 

42 cm 
8 8 

Báo HD 

cuối tuần 

1 kỳ/tuần 

(thứ năm hàng tuần) 
9.000 8.841 

29 cm x 

42 cm 
12 12 

97/GP-BTTTT 

ngày 25/2/2016 

Báo HD 

điện tử 

Phiên bản tiếng Việt: www.baohaiduong.vn; Phiên bản tiếng Anh: 

www.haiduongnews.com. Số lượng truy cập bình quân 75.000 lượt/ngày 

85/GP-BTTTT 
Trang thông tin điện tử tổng hợp phiên bản tiếng Việt (haiduongtv.vn; haiduongtv.com.vn), 

số lượng truy cập bình quân 5.000 lượt/ngày 

2  

Tạp chí Văn nghệ Hải Dương  

- CQ chủ quản: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 

- Địa chỉ: 66 Quang Trung, TPHD 

02/GP-BTTTT 

ngày 02/01/2014 
Tạp chí in 1 tháng/kỳ 1 tháng/kỳ 3.500 1.500 

19 cm x 

27 cm 
72 72 

3  

Tạp chí Khoa học và Công nghệ  

CQ chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ  

- Địa chỉ: 209 Nguyễn Lương Bằng, TPHD 

1641/GP-

BTTTT ngày 

10/9/2012 

Tạp chí in 2 tháng/kỳ 2 tháng/kỳ 2.000 2.000 
19 cm x 

27 cm 
40 40 

4  

Tạp chí Lao động và Công đoàn  

- CQ chủ quản: Liên đoàn lao động tỉnh  

- Địa chỉ: số 3 Ngô Quyền, TPHD 

603/BTTTT-

GPHĐBC ngày 

14/4/2008 

Tạp chí in 1 tháng/kỳ 1 tháng/kỳ 2.000 2.000 

20,5 cm 

x 28,5 

cm 

40 40 

5  

Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học 

Sao Đỏ  

- CQ chủ quản: Trường Đại học Sao Đỏ 

- Địa chỉ: 24 Thái Học 2, TP Chí Linh 

1003/GP-BTTTT 

06/7/2011; 

1631/GP-BTTTT  

07/10/2011; 

293/GP-BTTTT 

03/6/2016 

Tạp chí in 3 tháng/kỳ 3 tháng/kỳ 2.000 2.000 
21 cm x 

29,7 cm 
128 128 
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6  

Tạp chí Đại học Hải Dương 

- CQ chủ quản: Trường Đại học Hải Dương 

- Địa chỉ: Khu đô thị phía Nam, TP Hải Dương 

(Liên Hồng - Gia Lộc - Hải Dương) 

353/GP-BTTTT 

ngày 03/9/2013 

 

Tạp chí in 3 tháng/kỳ 3 tháng/kỳ 2.000 1.500 
21 cm x 

29,7 cm 
62 62 

S

T

T 

Tên cơ quan báo chí Số Giấy phép 
Ấn phẩm 

xuất bản 

Định kỳ XB 
Số lƣợng 

(bản/kỳ) Khuôn 

khổ 

Số trang 

(trang/kỳ) 

Theo GP Thực tế  
Theo 

GP 
Thực tế  

Theo 

GP 

Thực 

tế 

7  

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải 

Dương  

- CQ chủ quản: UBND tỉnh 

- Địa chỉ: Đường Chương Dương, TP Hải 

Dương 

 

 

2196/GP-

BTTTT ngày 

16/12/2011 

Chương trình phát thanh: Thực hiện phát sóng 12 giờ/ngày; tập trung đổi 

mới, nâng cao chất lượng các chuyên đề, chuyên mục, tuyên truyền theo 

hướng trọng tâm, trọng điểm, bám sát định hướng tuyên truyền và thực tiễn 

sinh động, để các chương trình phát thanh ngày càng hấp dẫn, thu hút người 

nghe. Ngoài các chương trình sản xuất phát sóng phát thanh, truyền hình đã 

khai thác, cập nhật các nội dung phong phú trong các Bản tin. Chương trình 

phát thanh tiếp tục tăng cường chương trình tọa đàm trực tiếp, khách mời 

phòng thu.  

2205/GP-

BTTTT ngày 

16/12/2011 

Chương trình truyền hình: Đài duy trì sản xuất và phát sóng 18/24 h/ngày 

(trong đó có 40% chương trình tự sản xuất) với 6 Bản tin thời sự và quốc tế, 

hơn 40 chuyên đề, chuyên mục, tạp chí... Từ ngày 31/12/2016 Đài đã dừng 

phát sóng analog chuyển sang phát sóng số mặt đất, đồng thời từ tháng 

11/2018 Đài đã sản xuất theo tiêu chuẩn HD; các chương trình được truyền 

dẫn trên các mạng truyền hình trả tiền của VTV cab, HDTV cab, SCTV, 

FPT, MyTV, Viettel và phát sóng số mặt đất của Đài truyền hình Việt Nam 

tại Hải Dương, Hải Phòng và các tỉnh lân cận, được phát sóng trực tuyến trên 

website của Đài và nhiều website khác (VTV, HTV, FPT…).  

69/GP-TTĐT 

ngày 12/6/2015 

Trang thông tin điện tử (haiduongtv.vn; haiduongtv.com.vn): Hàng năm Đài 

đều quan tâm đầu tư nâng cấp đổi mới giao diện nhằm thuận lợi cho độc giả 

truy cập, chất lượng nội dung tin, bài Đài đã thực hiện truyền hình, phát 

thanh trực tuyến trên Website. Đảm bảo tích hợp 3 loại hình báo chí số lượng 

người truy cập hàng năm đã có gần 2 triệu lượt người truy cập. Cùng với đó, 
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Đài đã lập thêm trang fanpage quảng bá các sự kiện lớn của tỉnh và chương 

trình, nội dung khán giả quan tâm. 
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PHỤ LỤC 3 

HIỆN TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TỈNH HẢI DƢƠNG 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Hải Dương) 

 

S

T

T 

Tên cơ quan báo chí 

Số 

ngƣời 

có thẻ 

nhà 

báo 

Số biên 

chế/HĐ 

68 báo, 

đài 

tỉnh 

Số 

ngƣời 

kiêm 

nhiệm 

làm 

Tạp 

chí 

Số 

LĐHĐ 

(CQBC 

tự chi 

trả 

lƣơng) 

Trình độ chuyên môn Trình độ chính trị 

Nghiệp 

vụ báo 

chí 
Tiến 

sỹ 

Thạc 

sỹ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng, 

Trung 

cấp 

Cao 

cấp 

Cử 

nhân 

Trung 

cấp 

Sơ 

cấp 

1  Báo Hải Dương 35 

37 

(trong 

đó có 4 

HĐ 68) 

 16  6 44 2 6 2 9 36 22 

2  
Tạp chí Văn nghệ Hải Dương 

(Hội Văn học nghệ thuật tỉnh)  
3  7   1 6  2  2 3 3 

3  

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ (Sở Khoa học và Công 

nghệ)  

7  10   5 5  4 2 4   

4  

Tạp chí Lao động và Công 

đoàn (Liên đoàn lao động 

tỉnh) 

2  5   3 3  3  1  5 

5  
Tạp chí Nghiên cứu khoa học 

(Trường Đại học Sao Đỏ) 
7  12  6 6   2  3 2 10 

6  
Tạp chí Đại học Hải Dương 

(Trường Đại học Hải Dương) 3  19  8 10 1  7  8 4  

7  
Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh Hải Dương  
49 

114 

(trong 

đó có 5 

   9 72 33 9  38 67 46 
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HĐ 68) 

* Tổng cộng 106 151 53 16 14 40 131 35 33 4 65 112 86 

PHỤ LỤC 4  

HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH CỦA CÁC BẢN TIN 

  (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Hải Dương) 

 

S 

T 

T 

Tên Bản tin Cơ quan xuất bản 
Số giấy phép, 

ngày cấp 

Kỳ hạn XB 

(tháng/kỳ) 

Số 

lƣợng 

(bản/kỳ) 

Số trang 

(trang/kỳ) 
Khuôn khổ 

1  
Bản tin nội bộ  

 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

167/GP-XBBT ngày 

27/12/2019 
1 tháng/kỳ 17.750 32 19 cm x 26,5cm 

2  
Bản tin Thông tin tư liệu 

tham khảo 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

08/GP-XBBT ngày 

07/5/2013 
1 tháng/kỳ 750 32 17 cm x 23,5cm 

3  
Bản tin Thông tin Khoa học 

và Ứng dụng  

Liên hiệp các Hội Khoa 

học và Kỹ thuật tỉnh  

226/GP-XBBT ngày 

13/3/2018 
2 tháng/kỳ 800 32 19 cm x 26,5 cm 

4  
Bản tin Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn  

1050/GP-XBBT ngày 

15/10/2018 
3 tháng/kỳ 1.000 32 19 cm x 27 cm 

5  
Bản tin Kinh tế, Công nghiệp 

và Thương mại Hải Dương  
Sở Công thương  

44/GP-XBBT ngày 

27/4/2018 
3 tháng/kỳ 300 32 19 cm x 26 cm 

6  
Bản tin Hội Nông dân tỉnh 

Hải Dương  
Hội Nông dân tỉnh  

1068/GP-XBBT ngày 

29/10/2018 
3 tháng/kỳ 3.000 28 19cm x 26,5cm 

7  
Bản tin Hoạt động Đông y 

tỉnh Hải Dương  
Hội Đông Y tỉnh  

07/GP-XBBT ngày 

04/7/2013 
6 tháng/kỳ 1.000 32 19 cm x 27 cm 

8  Bản tin Tư pháp Hải Dương  Sở Tư pháp  
05/GP-XBBT ngày 

11/8/2016 
4 tháng/kỳ 500 32 19 cm x 27 cm 

9  Bản tin Thông tin Khuyến học  Hội khuyến học tỉnh 
02/GP-XBBT ngày 

04/01/2013 
3 tháng/kỳ 800 32 19 cm x 27 cm 
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10  
Bản tin Thông tin Cựu chiến 

binh tỉnh Hải Dương  
Hội Cựu chiến binh tỉnh 

07/GP-XBBT ngày 

05/01/2018 
3 tháng/kỳ 2.800 32 19 cm x 27 cm 

11  Bản tin Y tế Hải Dương  Sở Y tế  
137/GP-XBBT ngày 

19/9/2018 
1 tháng/kỳ 1.500 32 19 cm x 27 cm 

12  Bản tin Kinh tế hợp tác  
Liên minh Hợp tác xã 

tỉnh 

16/GP-XBBT ngày 

02/12/2011 
3 tháng/kỳ 500 32 19 cm x 27 cm 

S 

T 

T 

Tên Bản tin Cơ quan xuất bản 
Số giấy phép, 

ngày cấp 

Kỳ hạn XB 

(tháng/kỳ) 

Số 

lƣợng 

(bản/kỳ) 

Số trang 

(trang/kỳ) 
Khuôn khổ 

13  Bản tin Kỹ thuật Y học  
Trường Đại học Kỹ 

thuật Y tế Hải Dương 

10/GP-XBBT ngày 

08/01/2018 
3 tháng/kỳ 500 32 19 cm x 27 cm 

14  Bản tin Thông tin Dân vận  Ban Dân vận Tỉnh uỷ  
03/GP-XBBT ngày 

09/10/2015 
3 tháng/kỳ 3.100 32 19 cm x 27 cm 

15  Bản tin Phụ nữ Hải Dương  
Hội Liên hiệp phụ nữ 

tỉnh  

02/GP-XBBT ngày 

02/3/2016 
3 tháng/kỳ 2.000 28 19 cm x 27 cm 

16  
Bản tin Thông tin Lý luận và 

Thực tiễn  
Trường chính trị tỉnh  

02/GP-XBBT ngày 

15/4/2014 
3 tháng/kỳ 300 32 19 cm x 27 cm 

17  
Bản tin Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch  

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

68/GP-XBBT ngày 

29/5/2019 
2 tháng/kỳ 2.600 64 19 cm x 26,5 cm 

18  
Bản tin nội bộ - Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy Bình Giang 

Ban Tuyên giáo Huyện 

ủy Bình Giang 

118/GP-XBBT ngày 

28/7/2017 
1 tháng/kỳ 700 32 14,5cm x 20,5cm 

 

 

 

 

 



23 
 

PHỤ LỤC 5  

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Hải Dương) 

 

STT Tên Cổng/Trang TTĐT Tên miền 
Phân loại Cổng/Trang 

Ghi chú 
Tổng hợp Nội bộ 

1  Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Hải Dƣơng tinhuyhaiduong.vn x  Tỉnh ủy 

2  Cổng TTĐT tỉnh Hải Dƣơng  haiduong.gov.vn x 
 

UBND tỉnh 

3  UBND thành phố Hải Dương haiduongcity.haiduong.gov.vn x   

4  UBND thành phố Chí Linh chilinh.haiduong.gov.vn x 
  

5  UBND huyện Cẩm Giàng camgiang.haiduong.gov.vn 
 

x 
 

6  UBND thị xã Kinh Môn kinhmon.haiduong.gov.vn 
 

x 
 

7  UBND huyện Bình Giang binhgiang.gov.vn 
 

x 
 

8  UBND huyện Ninh Giang ninhgiang.haiduong.gov.vn 
 

x 
 

9  UBND huyện Kim Thành kimthanh.haiduong.gov.vn 
 

x 
 

10  UBND huyện Thanh Miện huyenthanhmien.gov.vn 
 

x 
 

11  UBND huyện Nam Sách namsach.haiduong.gov.vn x 
  

12  UBND huyện Thanh Hà thanhha.haiduong.gov.vn x 
  

13  UBND huyện Tứ Kỳ tuky.haiduong.gov.vn 
 

x 
 

14  UBND huyện Gia Lộc gialoc.haiduong.gov.vn 
 

x 
 

15  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bantuyengiao.haiduong.org.vn x 
  

16  Ban Nội chính Tỉnh ủy noichinh.haiduong.org.vn x 
  

17  Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh danguykccq.haiduong.org.vn x 
  

18  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương mattrantoquoc.haiduong.gov.vn 
 

x 
 

19  Văn phòng HĐND tỉnh hdnd.haiduong.gov.vn 
 

x 
 

20  Văn phòng UBND tỉnh vpubnd.haiduong.gov.vn 
 

x 
 

21  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quansu.haiduong.gov.vn x 
  

22  Công an tỉnh congan.haiduong.gov.vn x 
  

23  Sở Nội vụ sonoivu.haiduong.gov.vn x 
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24  Sở Y tế soyte.haiduong.gov.vn 
 

x 
 

25  Sở Tài chính sotaichinh.haiduong.gov.vn 
 

x 
 

26  Sở Giáo dục và Đào tạo haiduong.edu.vn 
 

x 
 

27  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sovhttdl.haiduong.gov.vn 
 

x 
 

28  Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương sotuphap.haiduong.gov.vn 
 

x 
 

STT Tên Cổng/Trang TTĐT Tên miền 
Phân loại Cổng/Trang 

Ghi chú 
Tổng hợp Nội bộ 

29  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội soldtbxh.haiduong.gov.vn 
 

x 
 

30  Sở Giao thông Vận tải sogtvt.haiduong.gov.vn 
 

x 
 

31  Sở Kế hoạch và Đầu tư skhdt.haiduong.gov.vn 
 

x 
 

32  Sở Xây dựng soxaydung.haiduong.gov.vn x 
  

33  Sở Công Thương sct.haiduong.gov.vn x 
  

34  Sở Khoa học và Công nghệ haiduongdost.gov.vn x 
  

35  Sở Tài nguyên và Môi trường tnmt.haiduong.gov.vn 
 

x 
 

36  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sonongnghiep.haiduong.gov.vn 
 

x  

37  Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh banqlkcn.haiduong.gov.vn x 
 

 

38  Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh  vienkiemsat.haiduong.gov.vn 
 

x  

39  Cục Thống kê thongkehd.gov.vn 
 

x  

40  Cục Thuế tỉnh haiduong.gdt.gov.vn 
 

x  

41  Thanh tra tỉnh thanhtra.haiduong.gov.vn 
 

x  

42  Tỉnh Đoàn tuoitrehaiduong.vn x 
 

 

43  Hội Phụ nữ tỉnh hoiphunu.haiduong.gov.vn 
 

x  

44  Liên minh Hợp tác xã tỉnh lmhtx.haiduong.gov.vn 
 

x  

45  Sở Thông tin và Truyền thông stttt.haiduong.gov.vn x 
 

 

46  Trường Chính trị tỉnh truongchinhtri.haiduong.org.vn x 
 

 

47  Bảo hiểm xã hội tỉnh bhxhhaiduong.gov.vn 
 

x  

48  Viễn thông Hải Dương haiduong.vnpt.vn x 
 

 

49  Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh nhathidauhaiduong.com.vn 
 

x  

50  Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh hiephoidoanhnghiephaiduong.org.vn 
 

x  
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51  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lienhiephoihaiduong.vn 
 

x  

52  Hội Chữ thập đỏ tỉnh hoichuthapdohaiduong.com 
 

x  

53  Hội Tin học Điện tử tỉnh ict.haiduong.org.vn 
 

x  

54  Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương haiduongtv.vn; haiduongtv.com.vn x   

* 
Tổng cộng: Có 1 Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh Hải Dương của Tỉnh ủy, 1 Cổng TTĐT tỉnh của 

UBND tỉnh và 52 Trang TTĐT thành phần được tích hợp trên Cổng TTĐT tỉnh  
21 33  
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