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KẾT LUẬN THANH TRA
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí đối với
Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai

Thực hiện Quyết định số 168/QĐ-STTTT ngày 30/9/2021 của Giám đốc Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc thanh tra chấp hành các quy định
của pháp luật về hoạt động báo chí đối với Báo Gia Lai và Đài Phát thanh - Truyền
hình tỉnh Gia Lai, từ ngày 12/10/2021 đến ngày 19/10/2021 Đoàn Thanh tra (theo
Quyết định số 168/QĐ-STTTT ngày 30/9/2021) đã tiến hành thanh tra việc chấp
hành các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí đối với Đài Phát thanh –
Truyền hình tỉnh Gia Lai (sau đây gọi tắt là Đài PT-TH).
Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 10/BC-ĐTTra ngày 25/10/2021 của Trưởng Đoàn
Thanh tra, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai kết luận như sau:
I. KHÁI QUÁT CHUNG
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Gia Lai là cơ quan báo chí, trực thuộc
UBND tỉnh Gia Lai, trong thời kỳ thanh tra Đài PT-TH đã kịp thời thông tin, tuyên
truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,
của cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Gia Lai; thông tin kịp thời tình hình chính
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Gia Lai và những sự kiện
quan trọng của đất nước; tham gia tuyên truyền phát động phong trào thi đua yêu
nước, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất....
Đài PT-TH nghiêm túc chấp hành quyết định thanh tra, đã báo cáo bằng văn
bản theo Đề cương thanh tra, cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan
đến nội dung thanh tra, cử người có chuyên môn, thẩm quyền tham gia làm việc
cùng Đoàn Thanh tra.
II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH VÀ NHẬN XÉT, KẾT LUẬN
VỀ CÁC NỘI DUNG ĐÃ THANH TRA
1. Nội dung thông tin trên phát thanh, truyền hình:
- Nội dung thông tin đã đăng, phát trên phát thanh, truyền hình: Về cơ bản phù
hợp, đúng với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí theo quy định tại Luật Báo chí
năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thông tin trung thực, khách quan; chưa
phát hiện hành vi thông tin sai sự thật; không phù hợp thuần phong mỹ tục; hình ảnh,
bí mật đời tư của cá nhân; mê tín dị đoan; dâm ô đồi trụy; kết luận của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền; bí mật nhà nước...
- Việc viện dẫn nguồn tin đảm bảo theo quy định (được sự đồng ý của tổ chức
phát hành nguồn tin, viện dẫn có ghi rõ nguồn, đúng nội dung thông tin..); đăng,
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phát, tiết lộ, công bố trên thông tin phát thanh, truyền hình được sự đồng ý của tác
giả, được sự công bố của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; minh họa, rút tít phù
hợp nội dung thông tin;
- Về thẻ nhà báo: Việc quản lý, sử dụng thẻ nhà báo đảm bảo theo quy định
của pháp luật, như: Sử dụng thẻ nhà báo còn giá trị sử dụng, không có dấu hiệu sửa
chữa, tẩy xóa, chưa phát hiện tình trạng cho thuê, mượn hoặc lợi dụng thẻ nhà báo
để trục lợi cá nhân.
2. Về quảng cáo trên phát thanh, truyền hình:
- Đài PT-TH không có kênh chuyên quảng cáo; Đài PT-TH đã thực hiện các
hoạt động quảng cáo trên sóng phát thanh, truyền hình;
- Tỷ lệ, thời lượng, vị trí, thời gian đảm bảo theo các quy định của pháp luật
về quảng cáo; chưa phát hiện quảng cáo các danh mục, sản phẩm cấm, hạn chế
quảng cáo;
- Đối với quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ (kèm điều kiện) đều có lưu trữ
giấy chứng nhận hợp chuẩn, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, vệ sinh an toàn
thực phẩm, xác nhận được quảng cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tuy
nhiên 01 sản phẩm quảng cáo (Fami Canxi) năm 2021, Đài PT-TH chưa có lưu
giấy chứng nhận tiêu chuẩn, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, quy định
tại Điều 20, Luật Quảng cáo năm 2012.
3. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và cải chính thông tin trên báo chí:
Theo báo cáo của Đài PT-TH, trong thời kỳ thanh tra tại đơn vị không phát
sinh việc công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các nội dung
thông tin đã đăng, phát trên phát thanh, truyền hình. Không phát sinh việc cải
chính thông tin trên báo chí.
4. Các nội dung khác:
Việc phát sóng kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên
truyền thiết yếu của quốc gia và của địa phương đảm bảo theo quy định tại Thông
tư số 18/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Thực hiện đầy đủ báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm), đột xuất cho cơ quan
nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
5. Tồn tại và hạn chế:
Thông qua kết quả kiểm tra, xác minh, Đài PT-TH có các tồn tại, hạn chế như sau:
Giấy phép hoạt động phát thanh số 1324/GP-BTTTT ngày 23/8/2011 của Bộ
Thông tin và Truyền thông; Giấy phép hoạt động truyền hình số 1350/GP-BTTTT
ngày 23/8/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Giấy phép thiết lập trang thông
tin điện tử tổng hợp số 142/GP-TTĐT ngày 18/11/2013 của Cục Phát thanh, truyền
hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông đã hết hiệu lực thi hành.
Đài PT-TH đã tiến hành các thủ tục xin cấp phép lại (Công văn số 181/PT-TH
ngày 06/7/2021 về việc cấp đổi Giấy phép hoạt động truyền hình, Công văn số
182/PT-TH ngày 06/7/2021 về việc cấp đổi Giấy phép hoạt động phát thanh).
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III. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG:
Không phát sinh.
IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ:
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên
quan thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:
1. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Gia Lai:
- Khẩn trương có biện pháp khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế nêu trên, cụ
thể: Hoàn thiện các thủ tục, liên hệ các cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền
thông để được cấp giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình, trang thông tin
điện tử tổng hợp theo quy định của pháp luật;
- Bổ sung lưu, trữ đầy đủ các thành phần hồ sơ, tài liệu về điều kiện quảng
cáo theo quy định của pháp luật;
- Tiếp tục chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về hoạt động báo
chí, phát thanh, truyền hình, quảng cáo.
2. Trưởng Đoàn Thanh tra, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông:
- Trưởng Đoàn Thanh tra có trách nhiệm bàn giao đầy đủ các thành phần hồ
sơ thanh tra cho Thanh tra Sở để xử lý và lưu trữ theo quy định.
- Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông và các phòng chuyên môn có liên
quan thuộc Sở tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về
hoạt động báo chí cho Đài PT-TH tỉnh Gia Lai.
- Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành các thủ tục công khai kết
luận thanh tra theo quy định. Đôn đốc, theo dõi việc khắc phục các tồn tại, hạn chế
nêu trên.
Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về
hoạt động báo chí đối với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Gia Lai./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Đ/c Giám đốc Sở (b/c);
- Đài PT-TH tỉnh (Thực hiện);
- Lưu: VT, TTra, HS Đoàn TTra.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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