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Hà Nội, ngày       tháng      năm 2022 

KẾT LUẬN KIỂM TRA 

Việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan chủ quản đối với cơ quan báo chí 

theo quy định của Luật Báo chí đối với Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng Việt Nam 

Thực hiện Quyết định kiểm tra số 741/QĐ-KTra ngày 30/06/2022 của 

Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kiểm tra việc thực hiện 

trách nhiệm của cơ quan chủ quản đối với cơ quan báo chí theo quy định của 

Luật Báo chí đối với Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, từ 

ngày 01/8/2022 Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Hội Giáo dục chăm sóc 

sức khỏe cộng đồng Việt Nam. 

Xét báo cáo kết quả kiểm tra của ngày  /  /2022 của Trưởng đoàn kiểm 

tra, ý kiến giải trình của Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, 

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông kết luận như sau: 

I. Khái quát chung 

Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng động Việt Nam được thành lập 

theo Quyết định số 1710/QĐ-BNV ngày 25/12/2008 của Bộ Nội vụ; Chủ tịch 

Hội là ông Nguyễn Hồng Quân, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương 

Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội là một tổ chức xã hội tự nguyện, có nhiệm vụ tập 

hợp các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động về lĩnh vực 

giáo dục chăm sóc sức khỏe, góp phần cùng Bộ Y tế và các cơ quan nhà nước 

tạo điều kiện cho mọi người, mọi lứa tuổi, mọi cộng đồng dân cư được bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khỏe, thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác y tế và 

phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Tạp chí Sức khỏe cộng đồng là cơ quan ngôn luận của Hội Giáo dục chăm 

sóc sức khỏe cộng động Việt Nam, giấy phép hoạt động báo chí số 52/GP-

BTTTT ngày 11/2/2020 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp; tôn chỉ mục đích: 

Cập nhật tin tức, hoạt động của Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt 

Nam. Thông tin chuyên sâu, chuyên ngành; giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên 

cứu khoa học, tham gia tư vấn, phản biện chính sách về chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; Tổng biên tập là ông 

Vương Văn Việt, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng động Việt 

Nam. 

II. Kết quả kiểm tra, xác minh: 

2.1. Việc chấp hành quy định về thành lập cơ quan báo chí, thực hiện 

thêm loại hình báo chí, văn phòng đại diện của cơ quan báo chí: 
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a) Việc tổ chức xây dựng, phê duyệt Đề án thành lập cơ quan báo chí và 

xác định loại hình báo chí, tôn chỉ mục đích, phương hướng nhiệm vụ và 

đóng góp hỗ trợ của cơ quan báo chí đối với cơ quan chủ quản: 

Tạp chí Sức khỏe cộng đồng được thành lập theo Đề án Quy hoạch phát 

triển và quản lí báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt, các thủ tục, trình tự theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền 

thông (Cục Báo chí). 

Sau khi có số 52/GP-BTTTT ngày 11/2/2020 do Bộ Thông tin và truyền 

thông cấp, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam đã thực hiện 

bổ nhiệm Tổng Biên tập và các Phó Tổng Biên tập Tạp chí. 

Qua kiểm tra tài liệu Hội cung cấp cho thấy trong Đề án thiết lập Tạp chí, 

Hội đã xác định loại hình báo chí, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, ngôn 

ngữ thể hiện, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của Tạp chí. Trong thời kỳ 

kiểm tra, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam có Tạp chí Sức 

khỏe cộng đồng Việt Nam là cơ quan ngôn luận của cơ quan chủ quản; không 

thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. 

Theo báo cáo của Hội, Tạp chí tự cân đối thu, chi bảo đảm đời sống cho 

cán bộ, phóng viên, nhân viên, hằng năm không phải đóng góp bất cứ khoản gì 

đối với Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam.  

Nhận xét: Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam đã tiến 

hành xây dựng và phê duyệt đề án thành lập cơ quan báo chí, trong đó đã xác 

định rõ loại hình báo chí, tôn chỉ mục đích, đối tượng phục vụ, ngôn ngữ thể 

hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 15 Luật Báo chí. 

b) Công tác chỉ đạo của cơ quan chủ quản đối với việc xây dựng cơ cấu 

tổ chức, nhân sự, quy trình, quy chế phục vụ hoạt động của cơ quan báo chí 

Ngày 25/3/2020 Ban Thường vụ Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng Việt Nam ký Quyết định số 37/2020/QĐ-TWH ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Tạp chí Sức khỏe cộng đồng Việt Nam trong đó quy định chức 

năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tạp chí (các chức danh Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng, Kế toán trưởng, Trưởng đại diện, Phó Trưởng đại diện) do Tổng 

biên tập bổ nhiệm và miễn nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộ của Ban Thường 

vụ Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam. 

Tạp chí Sức khoẻ cộng đồng Việt Nam có Chi bộ Đảng với 5 đảng viên, 

hoạt động thường xuyên trực thuộc Đảng bộ khối các doanh nghiệp quận Cầu 

Giấy. Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam cơ cấu Tổng Biên 

tập Tạp chí tham gia vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội. 

Ban Thường vụ phân công Phó Chủ tịch phụ trách công tác truyền thông, 

báo chí của Hội. Tổng Biên tập Tạp chí được tham dự đầy đủ các hội nghị, cuộc 

họp theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội. Trên các hội nghị này đều có 
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nội dung chỉ đạo, định hướng, nhận xét đánh giá về hoạt động của Tạp chí Sức 

khoẻ cộng đồng Việt Nam. 

Nhận xét: Quy chế hoạt động của Tạp chí không quy định Tổng biên tập 

phải báo cáo Ban Thường vụ Trung ương Hội khi bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen 

thưởng, kỷ luật các chức danh lãnh đạo chủ chốt (Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng, Kế toán trưởng, Trưởng đại diện, Phó Trưởng đại diện) và công tác tổ 

chức nhân sự nói chung là chưa bảo đảm để Cơ quan chủ quản có thể thực hiện 

được công tác chỉ đạo về công tác tổ chức nhân sự của cơ quan báo chí theo 

quy định tại điểm a khoản 3 Điều 15 Luật Báo chí. 

c) Việc bổ nhiệm Lãnh đạo cơ quan báo chí: 

Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam có thực hiện quy 

trình về bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí theo Quyết định số 75 - QĐ/TW của 

Ban Bí thư và Luật Báo chí năm 2016. Qua việc kiểm tra thực tế cho thấy:  

- Hội thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí. Chủ tịch 

Hội ban hành quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập sau khi có văn bản chấp thuận 

của Bộ Thông tin và Truyền thông, nhân sự được Hội bổ nhiệm đáp ứng quy 

định về tiêu chuẩn, bằng cấp, cao cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước về báo 

chí. 

- Hội đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về người đứng đầu cơ 

quan chủ quản không được kiêm nhiệm đứng đầu cơ quan báo chí, cụ thể: Ông 

Vương Văn Việt, Tổng biên Tạp chí không phải là Chủ tịch Hội. 

Nhận xét: Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam đã thực 

hiện đúng quy trình bổ nhiệm Lãnh đạo cơ quan báo chí, tuy nhiên Hội Giáo 

dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam chưa xây dựng, ban hành quy 

hoạch nhân sự lãnh đạo cơ quan báo chí để chủ động trong việc lựa chọn nhân 

sự lãnh đạo cơ quan báo chí vừa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại 

Quyết định số 75-QĐ/TW của Ban Bí thư, khoản 2 Điều 23 Luật Báo chí về tiêu 

chuẩn bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí, vừa phù hợp với nhu cầu đặc 

thù của cơ quan chủ quản.  

2.2. Việc chấp hành quy định về bảo đảm kiều kiện ban đầu cho hoạt 

động của cơ quan báo chí: 

a) Điều kiện về tài chính: 

- Phương án, kế hoạch bảo đảm nguồn kinh phí cho hoạt động của cơ 

quan báo chí: 

Phương án tài chính theo đề án hoạt động Tạp chí điện tử sức khỏe cộng 

đồng số 274/2019/ -TWH ngày 10/12/2019 của Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng Việt Nam là Tạp chí tự trang trải. 
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Theo báo cáo của Hội, Tạp chí tự cân đối thu chi để duy trì hoạt động; 

trong thời gian kiểm tra, tổng doanh thu của Tạp chí là 3,5 tỷ, chi phí là 3,47 tỷ. 

b) Điều kiện về cơ sở vật chất: 

- Về trụ sở làm việc: Hiện tại, trụ sở làm việc Tạp chí Sức khoẻ cộng đồng 

Việt Nam tại địa chỉ: Số 99, tầng 4, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch 

Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

- Về phương tiện, máy móc, trang thiết bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu công 

việc, lưu trữ thông tin: Tạp chí Sức khoẻ công đồng Việt nam hiện đang sử dụng 

hạ tầng kỹ thuật của Explus gồm: máy tính, thiết bị mạng, hệ điều hành, phần 

mềm chuyên dụng để quản lý, khai thác; phần mềm quản trị nội dung, cơ sở dữ 

liệu website.  

- Giải pháp kĩ thuật đảm bảo an toàn, an ninh thông tin: Tạp chí Sức khoẻ 

công đồng Việt nam sử dụng giải pháp bảo vệ thiết bị đầu cuối có tên 

“McAfee”; hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS/IPS); hệ thống chống tấn công 

DdoS.  

- Về tên miền hợp pháp của tạp chí: Tạp chí Sức khoẻ công đồng Việt 

nam đang sử dụng tên miền “suckhoecongdongonline.vn”, được đăng ký với tên 

chủ thể: Tạp chí sức khoẻ cộng đồng Việt Nam có thời hạn sử dụng đến ngày 

28/11/2023. 

Nhận xét: Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam cơ bản 

đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trụ sở nơi làm việc, máy móc trang thiết bị 

làm việc ban đầu cho Tạp chí. Tuy nhiên, việc Hội không hỗ trợ kinh phí hoạt 

động hàng năm cho tạp chí đã một phần làm cơ quan báo chí gặp khó khăn 

trong việc chi trả nhuận bút cho những bài viết mang tính chất nghiên cứu 

chuyên sâu, chuyên ngành có chất lượng của các chuyên gia; chưa thực hiện 

đúng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 15 Luật Báo chí, để cơ quan báo chí tự 

trang trải chi phí và duy trì bộ máy hoạt động, tạo áp lực về tài chính lên cơ 

quan báo chí. 

2.3. Việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ quản: 

a) Công tác chỉ đạo cơ quan báo chí:  

Tạp chí Sức khoẻ cộng đồng Việt Nam có Chi bộ Đảng với 5 đảng viên, 

hoạt động thường xuyên trực thuộc Đảng bộ khối các doanh nghiệp quận Cầu 

Giấy. Ban Thường vụ phân công Phó Chủ tịch phụ trách công tác truyền thông, 

báo chí của Hội. Tổng Biên tập Tạp chí được tham dự đầy đủ các hội nghị, cuộc 

họp của Hội. Trong các hội nghị này có nội dung chỉ đạo, định hướng, nhận xét 

đánh giá về hoạt động của Tạp chí Sức khoẻ cộng đồng Việt Nam trong đó có 

nội dung nhắc nhở Tạp chí tuân thủ quy định của Luật Báo chí, thực hiện đúng 

tôn chỉ, mục đích; thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến các chủ trương của 

Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, lãnh đạo, hướng dẫn 
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của Đảng, Chính phủ, của Bộ Y tế và các cơ quan quản lý Nhà nước về công tác 

chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân 

Tuy nhiên, trong thời gian qua, Tạp chí Sức khoẻ cộng đồng Việt Nam 

vẫn còn một số tin, bài viết bài viết phản ánh về lĩnh vực môi trường, hoạt động 

đấu thầu, xây dựng; Tạp chí vẫn để xảy ra tình trạng đơn thư, khiếu nại, phản 

ánh, phản hồi nội dung thông tin; số lượng các bài viết chuyên sâu, chuyên 

ngành về y tế, sức khỏe còn hạn chế so với số lượng các tin, bài viết phản ánh 

các hiện tượng tiêu cực của xã hội (theo kiểm tra bằng hệ thống kỹ thuật, từ 

01/01/2021-01/8/2022, Tạp chí điện tử Sức khỏe cộng đồng đã sản xuất tổng 

cộng 48.438 tin bài trong đó chỉ có 224 tin bài về hoạt động của Hội, chiếm 

0,4%). Việc để Tạp chí thực hiện không đúng quy định tại giấy phép được cấp 

có trách nhiệm của cơ quan chủ quản trong việc thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo Tạp chí. 

Qua kiểm tra, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam 

không có văn bản phê duyệt kế hoạch, định hướng hoạt động hàng năm của Tạp 

chí để làm căn cứ cho Tạp chí hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và 

nội dung giấy phép đã được cấp.  

Qua kiểm tra cho thấy, Tạp chí điện tử Sức khỏe cộng đồng đã thêm 04 

chuyên mục không có trong đề án gồm: Đời sống xã hội, Dược phẩm, Dinh 

dưỡng, Pháp luật Y tế, đồng thời bỏ 6 chuyên mục có trong đề án gồm: Video, 

Phòng khám Online, Thực phẩm, Sức khỏe đời sống, Bạn đọc, Sống khỏe. Tạp 

chí không có văn bản báo cáo Hội về sự thay đổi này.  

Để xảy ra những tồn tại nêu trên là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Hội 

Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam đối với Tạp chí Sức khoẻ 

cộng đồng Việt Nam có lúc, có thời điểm chưa thực sự quyết liệt, vẫn để Tạp chí 

có những tuyến tin, bài không phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Tạp chí, chức 

năng nhiệm vụ của cơ quan chủ quản; còn để xảy ra tình trạng đơn thư, khiếu 

nại phản hồi thông tin trên báo chí. Ngoài ra, trong Điều lệ hoạt động của Hội 

còn thiếu các quy định cụ thể về trách nhiệm, nhiệm vụ chỉ đạo của cơ quan chủ 

quản đối với hoạt động của cơ quan báo chí. 

Nhận xét:  

- Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam đã chỉ đạo Tạp 

chí tích cực phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về lĩnh vực giáo dục chăm sóc sức khỏe; thông tin hoạt động của 

cơ quan chủ quản cũng như cung cấp cho hội viên, bạn đọc những kiến thức và 

kỹ năng cần thiết về chăm sóc sức khỏe, về phòng bệnh, chữa bệnh, nâng cao 

sức khỏe; đóng vai trò tích cực trong việc tham mưu, đề xuất cho cơ quan chức 

năng trong việc xây dựng, hoạch định, thực thi chính sách liên quan đến công 

tác chăm sóc sức khỏe. 
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- Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam còn thiếu trách 

nhiệm trong việc chỉ đạo, giám sát để Tạp chí thực hiện không đúng đề án thành 

lập cơ quan báo chí đã được cấp phép; thực hiện chưa đầy đủ quy định tại điểm 

a khoản 3 Điều 15 Luật Báo chí. 

- Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam còn thiếu trách 

nhiệm trong việc chỉ đạo, giám sát để Tạp chí thực hiện không đúng tôn chỉ mục 

đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí đã được cấp; thực hiện chưa đầy đủ 

quy định tại điểm a khoản 3 Điều 15 Luật Báo chí. 

b) Giải quyết phản ánh, khiếu nại, tố cáo đối với cơ quan báo chí, lãnh 

đạo cơ quan báo chí, phóng viên, người lao động của cơ quan báo chí: 

Theo báo cáo của Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam 

trong thời kỳ kiểm tra, Hội không nhận được đơn thư tố cáo đối với tập thể, cá 

nhân lãnh đạo, phóng viên, người lao động của Tạp chí Sức khoẻ cộng đồng 

Việt Nam. Tuy nhiên, Hội có nhận được 03 công văn khiếu nại về nội dung 

thông tin trong bài viết của phóng viên. Hội đã chỉ đạo Tạp chí có công văn trả 

lời theo quy định và báo cáo Hội.  

Qua kiểm tra, Hội không lập sổ theo dõi tiếp nhận, xử lý đơn thư theo quy 

định của pháp luật.  

Nhận xét: Mặc dù Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam 

báo cáo đã chỉ đạo Tạp chí có văn bản phản hồi thông tin và xử lý đơn thư, 

nhưng trên thực tế, Hội không lập sổ theo dõi đơn thư, không ghi nhận cụ thể 

quá trình giải quyết khiếu nại, kết quả giải quyết khiếu nại, phản ánh về thông 

tin đăng tải trên Tạp chí. Điều này cho thấy Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng Việt Nam chưa quan tâm trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát 

việc giải quyết đơn thư khiếu nại của Tạp chí; thực hiện chưa đầy đủ quy định 

tại điểm c khoản 3 Điều 15 Luật Báo chí.   

c) Giám sát, kiểm tra hoạt động của cơ quan báo chí; khen thưởng, kỷ 

luật theo quy định của pháp luật: 

Theo báo cáo của Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng đồng Việt 

Nam hàng ngày lãnh đạo Hội, các ban chuyên môn thường xuyên theo dõi đọc 

tạp chí, khi phát hiện bài viết, nội dung chưa phù hợp sẽ nhắc nhở, chỉnh sửa. 

Trong thời kỳ kiểm tra, không có cán bộ, phóng viên, người lao động của 

Tạp chí bị Hội xử lý kỷ luật, miễn nhiệm, cách chức. Hàng năm lãnh đạo Hội 

thăm và làm việc với Tạp chí: 02 lần/năm (thường vào dịp 21/6 và cuối năm) và 

có kết quả thông báo trong buổi họp Thường vụ Hội. Trong 2 năm qua, Hội 

chưa tổ chức kiểm tra về hoạt động của Tạp chí. 

Quá trình kiểm tra xác định Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

Việt Nam còn sử dụng một trang web https://Suckhoecongdong.net.vn thông tin 

tuyên truyền về Hội. Nhưng qua kiểm tra phát hiện trang web trên đăng tải một 

https://suckhoecongdong.net.vn/
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số bài viết có nội dung phản ánh không phải là hoạt động của Hội, ngoài phạm 

vi tuyên truyền. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và yêu cầu Hội rút kinh nghiệm, 

thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Hiện tại trang web trên đã đóng, 

không hoạt động. 

Nhận xét: Trong thời kỳ kiểm tra, Hội không tổ chức kiểm tra hoạt động 

của Tạp chí, không tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ là cơ 

quan ngôn luận của cơ quan báo chí, dẫn tới việc Tạp chí đăng tải rất ít các bài 

viết chuyên sâu, chuyên ngành, các bài viết thuộc chức năng nhiệm vụ của cơ 

quan chủ quản, là thể hiện việc công tác quản lý của Hội còn lỏng lẻo đối với 

hoạt động của Tạp chí, chưa thực hiện đầy đủ quy định tại điểm d khoản 2 Điều 

15 Luật Báo chí. 

III. Kết luận 

3.1. Ưu điểm 

Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam bám sát định 

hướng chính trị của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, các quy định của 

pháp luật, các chỉ đạo thông tin của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông 

tin và Truyền thông, để triển khai công tác quản lý, chỉ đạo cơ quan Tạp chí.  

Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam đã có chỉ đạo Tạp 

chí tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về lĩnh vực giáo dục chăm sóc sức khỏe; thông tin toàn diện 

hoạt động của cơ quan chủ quản cũng như cung cấp cho hội viên, bạn đọc những 

kiến thức và kỹ năng cần thiết về chăm sóc sức khỏe, về phòng bệnh, chữa bệnh, 

nâng cao sức khỏe. 

Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam đã tiến hành xây 

dựng và phê duyệt đề án thành lập cơ quan báo chí, trong đó đã xác định rõ loại 

hình báo chí, tôn chỉ mục đích, đối tượng phục vụ, ngôn ngữ thể hiện đúng thời 

gian, lộ trình do cơ quan quản lý nhà nước quy định. 

3.2. Một số tồn tại 

3.2.1. Việc chấp hành quy định về bảo đảm kiều kiện ban đầu cho 

hoạt động của cơ quan báo chí: 

3.2.1. Việc chỉ đạo, định hướng hoạt động của cơ quan báo chí:  

Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam chưa thực hiện đầy 

đủ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 15 Luật Báo chí đối với nhiệm vụ chỉ đạo 

cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ, phương hướng hoạt 

động, tổ chức nhân sự, các nội dung khác ghi trong giấy phép hoạt động báo chí, 

cụ thể như sau: 

- Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam không có văn bản 

phê duyệt kế hoạch, định hướng hoạt động hàng năm của Tạp chí để làm căn cứ 
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cho Tạp chí hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và nội dung giấy phép 

đã được cấp.  

- Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam có ban hành quy 

trình, quy chế tổ chức hoạt động của Tạp chí nhưng không đầy đủ, nhất là công 

tác chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật…, dẫn tới công 

tác chỉ đạo, định hướng, giám sát hoạt động của Tạp chí không được thường 

xuyên, liên tục, kịp thời. 

- Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam không hỗ trợ kinh 

phí hoạt động hàng năm cho tạp chí đã một phần làm cơ quan báo chí gặp khó 

khăn trong việc chi trả nhuận bút cho những bài viết mang tính chất nghiên cứu 

chuyên sâu, có chất lượng của các chuyên gia; để cơ quan báo chí tự trang trải 

chi phí và duy trì bộ máy hoạt động, tạo áp lực về tài chính lên cơ quan báo chí. 

3.2.2. Về công tác quản lý nhân sự lãnh đạo cơ quan báo chí: 

Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam chưa xây dựng, 

ban hành quy hoạch nhân sự lãnh đạo cơ quan báo chí để chủ động trong việc 

lựa chọn nhân sự lãnh đạo cơ quan báo chí vừa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện 

quy định tại Quyết định số 75-QĐ/TW của Ban Bí thư, khoản 2 Điều 23 Luật 

Báo chí về tiêu chuẩn bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí, vừa phù hợp 

với nhu cầu đặc thù của cơ quan chủ quản.  

3.2.3. Về công tác lãnh đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động báo 

chí của cơ quan chủ quản đối với cơ quan báo chí: 

- Trong thời kỳ kiểm tra, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt 

Nam chưa thực hiện kiểm tra hoạt động của Tạp chí, không tổ chức giám sát, 

đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của cơ quan báo chí, dẫn 

tới việc Tạp chí đăng tải rất ít các bài viết chuyên sâu, chuyên ngành, các bài 

viết thuộc chức năng nhiệm vụ của cơ quan chủ quản là chưa thực hiện đầy đủ 

quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Luật Báo chí. 

- Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam không ban hành 

quy định, quy chế kiểm tra, giám sát, kỷ luật, khen thưởng đối với cơ quan báo 

chí, dẫn tới việc cơ quan chủ quản còn bị động trong việc nắm bắt thông tin hoạt 

động của cơ quan báo chí, việc tác nghiệp của các phóng viên, nhà báo để có các 

giải pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời đối với các trường hợp phóng viên, nhà báo vi 

phạm pháp luật trong hoạt động báo chí. 

- Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam chưa quan tâm 

trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, 

phản ánh, phản hồi thông tin của Tạp chí, là chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ 

quy định tại điểm a khoản 3 Điều 15 Luật Báo chí.   

Việc Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam chưa thực 

hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản báo chí 
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quy định tại Điều 15 Luật Báo chí, không phê duyệt kế hoạch, phương hướng 

hoạt động hàng năm của Tạp chí, thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, giám sát 

để Tạp chí thực hiện không đúng đề án thành lập cơ quan báo chí đã được cấp 

phép, thực hiện không đúng tôn chỉ mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo 

chí, chưa quan tâm đến hoạt động tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, phản ánh, 

phản hồi thông tin của Tạp chí, không ban hành quy định, quy chế và tổ chức 

kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan báo chí, cho thấy công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan báo chí trực thuộc của Hội 

còn lỏng lẻo, trong đó trách nhiệm chính thuộc về tập thể Lãnh đạo Hội. 

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không. 

V. Kiến nghị các biện pháp xử lý: 

5.1. Yêu cầu Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam: 

- Thực hiện đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan chủ quản báo chí 

theo quy định tại Điều 15 Luật Báo chí; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tạp chí thực 

hiện nghiêm các chỉ đạo, định hướng, kỷ luật thông tin và yêu cầu của cơ quan 

chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, 

nhiệm vụ, phương hướng hoạt động, tổ chức nhân sự, các nội dung khác ghi 

trong giấy phép hoạt động báo chí và các quy định pháp luật; chỉ đạo, ban hành 

văn bản phê duyệt kế hoạch, định hướng hoạt động hàng năm của Tạp chí;  

- Xây dựng quy trình, quy chế để làm căn cứ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, 

khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản hồi thông tin đối với Tạp 

chí; tổ chức thực hiện giám sát thường xuyên hoạt động của Tạp chí, lưu trữ đầy 

đủ các nội dung chỉ đạo, giám sát, kết quả thực hiện để đánh giá hiệu quả công 

tác quản lý. 

- Thực hiện kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chưa 

thực hiện đầy đủ quy định tại Điều 15 Luật Báo chí về quyền hạn, nhiệm vụ của 

cơ quan chủ quản báo chí. 

- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo cơ quan 

Tạp chí vừa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Quyết định số 75-

QĐ/TW của Ban Bí thư, Luật Báo chí vừa phù hợp với nhu cầu đặc thù của cơ 

quan chủ quản. 

- Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn 

nhân lực để bảo đảm hoạt động của Tạp chí; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát 

hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động báo 

chí, vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. 

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho đội ngũ những 

người làm báo, nhất là việc nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, ý 

thức đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; chỉ đạo cơ quan Tạp chí tích cực 

hưởng ứng tham gia phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các 
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cơ quan báo chí” theo Kế hoạch số 154-KH/BTGTW ngày 10/6/2022 của Ban 

Tuyên giáo Trung ương. 

- Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư phản ánh, 

khiếu nại, tố cáo đối với cơ quan báo chí, lãnh đạo cơ quan báo chí, phóng viên, 

người lao động của cơ quan báo chí nói riêng và của Hội nói chung theo đúng 

quy định của pháp luật, lập sổ theo dõi và ghi nhận kết quả xử lý đơn thư. 

5.2. Đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị Ban Tuyên giáo, 

Bộ Nội vụ các nội dung sau: 

5.2.1. Đối với Ban Tuyên giáo Trung ương: 

- Yêu cầu các cơ quan chủ quản báo chí thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, 

triển khai các chỉ đạo, định hướng, yêu cầu của cơ quan chỉ đạo báo chí, cơ quan 

quản lý nhà nước về báo chí. 

- Xem xét việc hoàn thiện quy định về xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo, 

tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan chủ quản báo chí thiếu trách nhiệm, buông lỏng 

lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để cơ quan báo chí thực hiện không đúng 

các quy định của Đảng, quy định của pháp luật về báo chí. 

5.2.2. Đối với Bộ Nội vụ: 

Điều lệ Hội, Hiệp hội là cơ sở để thực hiện các hoạt động của Hội, Hiệp 

hội. Do đó, để tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản đối với cơ 

quan báo chí theo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, quy định của pháp luật về báo 

chí, đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, yêu cầu bổ sung trong Điều lệ hoạt động của 

Hội, Hiệp hội (có cơ quan báo chí là cơ quan ngôn luận) quy định về quyền hạn 

và nhiệm vụ của cơ quan chủ quản đối với cơ quan báo chí, trong đó nêu rõ 

trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát 

hoạt động của cơ quan báo chí; quy định cụ thể về tiêu chuẩn đối với người 

được phân công phụ trách công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan báo chí phải có 

kiến thức quản lý nhà nước về hoạt động báo chí. 

5.3. Kiến nghị Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông: 

Giao Cục Báo chí và các cơ quan có liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ 

sung hoàn thiện chính sách, pháp luật về báo chí hiện hành nhằm quy định rõ 

ràng, cụ thể hơn về trách nhiệm, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản trong công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan báo chí trực thuộc. 

Trên đây là kết luận kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan chủ 

quản báo chí đối với Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, yêu 

cầu Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam nghiêm túc thực hiện 

và báo cáo kết quả về Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông sau 15 ngày kể 

từ ngày ban hành kết luận kiểm tra. 
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Giao Đoàn kiểm tra theo dõi, đôn đốc Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng Việt Nam thực hiện nghiêm túc Kết luận kiểm tra./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Phạm Đức Long (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm (để b/c); 

- Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng VN (để t/h); 

- Cục Báo chí (để p/h); 

- Trung tâm Thông tin (để đăng tải); 

- Lưu: TTra, HSĐKT. NPP (11) 

 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Chung 
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