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I. Tóm tắt nội dung 

Ngày 29/9/2017, tại Hà Tĩnh, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với 

Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển - RED Communication (thuộc Liên hiệp 

các hiệp hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam - VUSTA) tổ chức cuộc Hội thảo đối thoại 

chính sách “Vai trò truyền thông nhà nước trong tình hình hiện nay”. 

Tham dự có ông Đặng Quốc Vinh, Tỉnh ủy viên, phó chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Trung 

Dũng, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh Hà Tĩnh, hơn 80 đại biểu đến từ bộ phận 

phụ trách truyền thông ở các cơ quan hành chính, chính quyền cơ sở của Hà Tĩnh và đại 

diện bộ phận truyền thông của tỉnh Nghệ An, thành phố Đà Nẵng. 

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã nghe báo cáo viên là các chuyên gia, nguyên lãnh đạo 

cơ quan quản lý báo chí, truyền thông của Bộ Thông tin - Truyền thông nêu những vấn 

đề liên quan đến thực hiện trách nhiệm cung cấp thông tin, quy chế người phát ngôn của 

cơ quan Nhà nước và kỹ năng xử lý truyền thông khi có sự cố xảy ra trong điều hành, 

quản lý xã hội. 

1. Ông Đậu Tùng Lâm – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giới thiệu đại 

biểu, thông qua chương trình, giới thiệu chủ trì và phát biểu khai mạc Hội thảo. 

 2. Ông Đặng Quốc Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh 

phát biểu đề dẫn: Đánh giá cao vai trò công tác truyền thông trong các cơ quan hành 

chính nhà nước, đây là nội dung quan trọng để thực hiện công tác minh bạch hóa, xây 

dựng chính quyền trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại. Tuy vậy, hiện nay trong vấn đề 

truyền thông nhà nước còn nhiều bất cập xung quanh các vấn đề cung cấp thông tin, xử 

lý sự cố, phát ngôn... đặt ra vấn đề cần có giải pháp để khắc phục các tồn tại trong công 

tác truyền thông nhà nước. Đánh giá cao việc tổ chức Hội thảo, giao nhiệm vụ cho Sở 

Thông tin và Truyền thông làm đầu mối để tổ chức Hội thảo đạt kết quả cao nhất; yêu 

cầu các sở, ngành, địa phương tham dự Hội thảo nghiêm túc, đưa ra các vấn đề và tìm 

giải pháp để khắc phục hạn chế về truyền thông của ngành, địa phương mình; mong 

muốn các chuyên gia, diễn giả sẽ tiếp tục chia sẽ các kinh nghiệm để Hà Tĩnh làm tốt 

hơn trong công tác truyền thông nhà nước. 

 3. Ông Nguyễn Chí Dũng – Chuyên gia Trung tâm Red trình bày kết quả đề tài nghiên 

cứu về truyền thông nhà nước trong bối cảnh thực hiện mục tiêu xây dựng chính phủ 

kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, quyết liệt, phục vụ Nhân dân. 

 4. Ông Lê Văn Nghiêm - Nguyên Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ Thông tin 

và Truyền thông trình bày nội dung về xử lý khủng hoảng truyền thông: Vấn đề đặt ra 

khủng hoảng truyền thông xảy ra thường xuyên và liên tục; thiếu hụt đội ngũ xử lý 

khủng hoảng truyền thông chuyên nghiệp và khả năng phòng chống sự cố truyền thông 

yếu kém; điểm lại các loại hình nguy cơ khủng hoảng truyền thông; dấu hiệu của khủng 

hoảng truyền thông.  

- Yêu cầu trong xử lý: Nhạy bén, phát hiện sớm; có chế độ theo dõi, tổng hợp dư luận; có 

cán bộ chuyên trách; thuê dịch vụ truyền thông, tư vấn.  
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- Phương thức xử lý: Phải làm chủ được tình hình; nhanh chóng nắm bắt thông tin; phân 

tích, đánh gái tình hình vụ việc; xác định giai đoạn khủng hoảng; dự kiến các giải pháp 

vấn đề, khắc phục hậu quả;  

- Nguyên tắc xử lý: xác lập đầu mối cung cấp thông tin; xác định những vấn đề thông tin; 

dự kiến các vấn đề dư luận quan tâm, thắc mắc, nghi ngỡ; chủ động thông tin; tạo lòng 

tin; công khai minh bạch. 

- Những vấn đề không nên làm: Cấm cấp dưới cung cấp thông tin cho báo chí; đề nghị, 

xin gỡ bài; đề nghị báo chí ngừng đưa về vụ việc; đề nghị xử lý báo chí, nhà báo; đề nghị 

xử lý người có ý kiến khác. 

- Phải có giải pháp hợp lý: Sớm công bố giải pháp hợp lý; 

- Chọn phương tiện thông tin: Cổng TTĐT; Báo chí; Đài TTTH huyện, xã; mạng xã hội; 

facebook cá nhân của người lãnh đạo; fanpage riêng về vụ việc. 

- Chọn hình thức thông tin: Viết thông cáo báo chí; thông báo tình hình, giúp báo chí có 

thông tin chiều sâu, nắm được vấn đề phức tạp của vụ việc. 

- Nội dung trả lời phỏng vấn: Lấy làm tiếc; đang nổ lực hết sức; đang cứu hộ, cứu nạn; 

tìm kiếm người mất tích; trợ giúp nạn nhận; điều tra, nguyên nhân vụ việc; sẽ xử lý đúng 

pháp luật. 

 5. Tham luận 

 5.1 Đại biểu UBND Thành phố Hà Tĩnh: Thành phố Hà Tĩnh đã thực hiện tương đối 

tốt các phương tiện truyền thông: Cổng TTĐT, hệ thống truyền thanh cơ sở, Đài TTTH 

thành phố; bên cạnh đó, một số sự cố truyền thông cũng đã được kịp thời xử lý như vụ 

xử lý đình công của tiểu thương Chợ Hà Tĩnh. UBND TP Hà Tĩnh bước đầu giao Đài 

TTTH TP Hà Tĩnh xác lập trang thông tin điện tử trên facebook và ban hành quy chế đối 

thoại với nhân dân; ban hành quy chế xin lỗi (các vấn đề chưa xử lý được của nhân dân 

sẽ công khai xin lỗi người dân); đồng thời thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo.  

 Khó khăn ở cơ sở: Việc tiếp cận thông tin còn khó khăn do thiếu cán bộ theo dõi; cán 

bộ, công chức, viên chức sử dụng mạng xã hội chủ yếu vào vấn đề cá nhân không tham 

gia nhiều trong công tác truyền thông của cơ quan. 

 5.2 Đại biểu Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng: Trình bày tổng quan về hoạt 

động truyền thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó, Đà Nẵng đã thành lập Tổ 

báo chí, là tổ hoạt động chuyên trách tham mưu xử  lý nhiều vấn đề trong công tác xử lý 

truyền thông. 

Đề xuất: Mỗi địa phương trọng điểm về báo chí cần có một đơn vị sự nghiệp độc lập để 

làm công tác truyền thông để công tác truyền thông trở nên chuyên nghiệp và có một kế 

hoạch truyền thông tổng thể; nhận diện khủng hoảng, phòng ngừa, xử lý khủng hoảng; 

xây dựng hình ảnh Lãnh đạo. Người phát ngôn phải có được kỹ năng phát ngôn; 

6. Ông Đỗ Quý Doãn - Nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày một 

số vấn đề đặt ra trong xử lý khủng hoảng truyền thông: Kỹ năng quan hệ báo chí truyền 

thông; kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin; kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền 

thông. Các vấn đề này các cơ quan nhà nước đang thực hiện tốt lên, chuyên nghiệp hơn 
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trước. Tuy vậy, các vấn đề khủng hoảng truyền thông luôn là nguy cơ tiềm ẩn, sẵn sàng 

bùng phát bất cứ lúc nào và có nguy cơ làm tổn hại đến uy tín, danh dự, hình ảnh của cơ 

quan  nhà nước. Do vậy, cần có sự sẵn sàng trong xử lý khủng hoảng Truyền thông xã 

hội đang chi phối do vậy cần có sự chủ động trong cung cấp thông tin, xử lý thông tin. 

Coi trọng xử lý khủng hoảng từ ban đầu, nắm chắc vấn đề và ứng xử vấn đề. Vấn đề nào 

liên quan đến đời sống nhân dân khi có “trục trặc” dễ phát sinh nguy cơ khủng hoảng 

thông tin nếu không được xử lý kịp thời, trong đó lãnh đạo phải tham gia ngay từ đầu, 

không chờ người tham mưu, cử người phát ngôn. Phải bình tình, sáng suốt, thận trọng 

trong phát ngôn. Không sử dụng các phương tiện thông tin này để đối chọi với phương 

tiện thông tin khác. Xây dựng uy tín, thương hiệu sau khủng hoảng cần phải chú trọng. 

7. Đại diện Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh (Ông Nguyễn Xuân Hải – Chủ tịch Hội): Truyền 

thông đang đứng trước thách thức của mạng xã hội và internet do đó cần cố gắng chủ 

động trong mảng truyền thông nhà nước. Tuy vậy, các cơ quan nhà nước hiện nay chưa 

hình thành đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông chuyên nghiệp, việc xử lý khủng 

hoảng truyền thông chưa kịp thời do vậy hiệu quả truyền thông chưa thực sự như mong 

muốn. 

Đề xuất: Tăng cường công tác tập huấn, nâng cao chất lượng công tác phát ngôn, cung 

cấp thông tin cho báo chí; tạo mối quan hệ thường xuyên trong cung cấp thông tin giữa 

cơ quan và các phương tiện truyền thông để thông tin được cung cấp chính xác, kịp thời; 

việc thành lập cơ quan chuyên trách trong công tác truyền thông là thực sự cần thiết và 

việc nhận diện, tham mưu phương án xử lý truyền thông sẽ có hiệu quả hơn. 

8. Ông Đậu Tùng Lâm – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình bày tổng 

quan về công tác truyền thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Đề xuất: công tác phản hồi thông tin báo chí của địa phương còn hạn chế, cần phải quan 

tâm và thực hiện thường xuyên hơn; việc phối hợp trong xử lý các vi phạm của các cơ 

quan báo chí trong đưa thông tin sai sự thật còn chưa tốt; mức xử phạt đối với các hành 

vi vi phạm luật báo chí còn chưa tương xứng. Nhiều cơ quan báo chí sử dụng công tác 

viên không đúng quy định pháp luật. Triển khai tốt việc công khai, minh bạch thông tin 

tại các cơ quan nhà nước. 

9. Ông Lê Văn Nghiêm - Nguyên Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ Thông tin và 

Truyền thông trình bày nội dung công tác phát ngôn: 

Nguyên tắc: Thực hiện nhiệm vụ đúng luật, đúng quy định; nội bộ đoàn kết; hành xử 

chuẩn mực với nhân dân trong và ngoài công sở; không phát ngôn gây sốc; hình ảnh phải 

được chăm sóc tốt; giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại, kiến nghị của nhân dân; kịp thời 

xử lý, khắc phục những sai sót. 

Nhiệm vụ truyền thông: 

- Xây dựng chiến lược nhằm có giải pháp xây dựng hình ảnh của cơ quan; 

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch truyền thông cho cơ quan; 

- Xây dựng chiến lược quan hệ thân thiện với báo chí; 

- Quy định trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin; 
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Công tác phát ngôn: Thực tế Phóng viên vẫn khó khăn khi tiếp xúc, làm việc với địa 

phương, cơ sở; chưa quy định trường hợp sự cố liên ngành. 

- Các hình thực phát ngôn; 

- Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong phát ngôn; 

- Quyền và trách nhiệm của người phát ngôn; 

Các yếu kém: Phát ngôn chậm, lúng túng, bị động; phát ngôn tùy hứng, ngẫu hứng, gây 

sốc, thiếu chuẩn xác. 

Tiếp xúc với phóng viên: Thủ tục, trình tự tiếp nhận, giải quyết yêu cầu của phóng viên; 

tiếp xúc, trả lời phỏng vấn báo chí; trong phát ngôn cần có sự thống nhất trong lãnh đạo 

đơn vị, tránh trường hợp thông tin cung cấp không thống nhất, cần có biên bản làm việc 

với phóng viên. 

10. Thảo luận 

10.1 Đại diện Báo Hà Tĩnh (Ông Nguyễn Công Thành – Phó Tổng Biên tập): Công tác 

truyền thông nhà nước còn nhiều hạn chế, nguyên nhân do chưa được sự quan tâm đúng 

mức, thiếu nhân lực và sự chuyên nghiệp, người phát ngôn các cơ quan đơn vị còn mang 

tính hình thức, chưa thực sự được trao quyền và chưa có kỹ năng phát ngôn. Khi người 

phát ngôn là cấp phó thì khi vấn đề xẩy ra gặp nhiều sự bị động trong phát ngôn. Công 

tác xử lý các vấn đề tiền khủng hoảng còn chưa được chuẩn bị kỹ càng, dẫn đến nhiều sự 

việc rất nhỏ bị đẩy lên trở thành khủng hoảng truyền thông. Tình trạng trốn tránh nhà 

báo, phóng viên trong phát ngôn vẫn còn xẩy ra.  

Trước sự bùng nổ của mạng xã hội, báo chí không đưa tin thì mạng xã hội, báo nước 

ngoài cũng sẽ đưa tin, do vậy, công tác truyền thông nhà nước đòi hỏi phải đảm bảo tính 

nhanh nhạy, kịp thời tránh tình trạng thiếu, nhiễu thông tin trong dư luận. 

Đề xuất: Cần trang bị kỹ năng, kiến thức cho Người phát ngôn; 

10.2 Đại diện UBND Thị xã Hồng Lĩnh (Ông Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND thị 

xã): Chia sẽ các kinh nghiệm trong tiếp xúc báo chí, xử lý khủng hoảng truyền thông ở 

địa phương.  

Đề xuất: Công tác quản lý nhà nước về báo chí còn lỏng, phóng viên, CTV rất nhiều cần 

tăng cường quản lý; việc cải chính, xin lỗi thực hiện còn chưa nghiêm túc; việc xử lý vi 

phạm cần nghiêm minh hơn; các báo cần thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích. 

10.3 Đại diện UBND Thị xã Kỳ Anh: Quy chế phát ngôn quy định cơ quan hành chính 

nhà nước, nhưng không có quy định cho các cơ quan Đảng về phát ngôn, vậy cơ quan 

Đảng, đoàn thể có quy định không?  

Hệ thống truyền thanh cơ sở có vai trò rất quan trọng, nhưng hiện gặp nhiều khó khăn về 

nhân lực, kinh phí do vậy cần quan tâm hơn. 

Trả lời của chuyên gia: Các cơ quan Đảng sẽ có quy định của Đảng và việc cung cấp 

thông tin của cơ quan đảng sẽ do Đảng quy định. Do vậy địa phương cần có sự tham 

mưu để ban hành quy định. 

Về truyền thanh cơ sở thực sự chưa có sự quan tâm đúng mực. 
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Kết thúc Hội thảo: Đồng chí Đậu Tùng Lâm – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông phát biểu đánh giá kết quả và bế mạc Hội thảo 

Hội thảo kết thúc lúc 5h30 cùng ngày. 

II. Điều hành Hội thảo 

• Ông Phan Tấn Linh – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh 

• Ông Nguyễn Chí Dũng – Chuyên gia Chính sách và Luật; Cố vấn chính sách (RED) 

• Ông Đỗ Quý Doãn – Nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông  

• Ông Lê Văn Nghiêm – Nguyên Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ Thông tin 

và Truyền thông 

 

III. Tài liệu Hội thảo 

Tài liệu sử dụng trong Hội thảo bao gồm: 

• Kết quả nghiên cứu ban đầu của nhóm nghiên cứu RED về Truyền thông Nhà 

nước. 

• Tài liệu về khủng hoảng truyền thông và công tác phát ngôn cho báo chí. 

• Tham luận “Công tác truyền thông tại thành phố Đà Nẵng và một số giải pháp 

nâng cao hiệu quả truyền thông nhà nước” của đồng chí Hoàng Khánh Hưng, 

Phó trưởng Phòng Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng. 

• Tham luận “Vai trò của truyền thông nhà nước trong tình hình hiện nay và tập 

huấn công tác phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí” của lãnh đạo tỉnh Hà 

Tĩnh. 

• Tham luận của đồng chí Hoàng Trung Dũng – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về vai trò của truyền thông nhà nước trong tình hình hiện nay. 

• Tham luận “Vai trò của UBND thành phố Hà Tĩnh trong công tác truyền thông 

và những khó khăn, bài học kinh nghiệm về công tác truyền thông” của 

UBND thành phố Hà Tĩnh. 

• Tham luận của Đài phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh về công tác thông tin 

nhà nước trong môi trường truyền thông đa phương tiện. 

 

IV. Công tác chuẩn bị 

Đăng kí tham dự Hội thảo 

RED đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh lên kế hoạch tổ 

chức chương trình, thảo luận với các chuyên gia về nội dung hội thảo. RED và Sở 

Thông tin đã gửi giấy mời tham dự đến các cơ quan nhà nước, sở, ban, ngành tỉnh, 

huyện tại Hà Tĩnh, các tỉnh lân cận, và các cơ quan báo chí, truyền hình địa phương. 

Thư mời được gửi trước thời gian tổ chức 7 ngày qua email và đường chuyển phát 
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nhanh. Sau thời gian gửi thư mời, RED đã nhận được hơn 70 thư và điện thoại xác 

nhận tham gia.  

Chương trình Hội thảo  

Nhóm chuyên gia và trung tâm RED đã thảo luận thống nhất về nôi dung chủ yếu sẽ 

được trình bày trong Hội thảo. RED phối hợp cùng đại diện sở Thông tin và Truyền 

thông Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch, theo dõi tham luận và chuẩn bị các công tác liên 

quan. 

Sau hội thảo 

Sau hội thảo RED đã thu được rất nhiều tham luận, ý kiến có giá trị từ các đại biểu 

tham dự, từ hiện trạng những ví dụ thực tế mà các cơ quan nhà nước gặp phải đến các 

ý kiến đóng góp, hướng giải quyết, kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông. 

Phát bản khảo sát cho các chuyên gia, phóng viên đã tới tham dự, tiếp tục thu nhận ý 

kiến góp ý và tổng hợp từ đại biểu. 

 

V. Thời gian địa điểm Hội thảo 

• Thời gian:  01 ngày thứ sáu ngày 29/09/2017 

• Địa điểm:        Hội trường khách sạn Ngân Hà, TP Hà Tĩnh 

• Đối tượng:   Đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Hà Tĩnh và 

một số tỉnh lân cận, đại diện cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình tại địa 

phương. 

 

VI. Kết quả Hội thảo 

1. Thông tin thành phần tham dự 

Số lượng tham gia Hội thảo: 88 thành viên (bao gồm 29 thành viên nữ chiếm 

33% ; 59 thành viên nam chiếm 67%) 

Trong đó: 09 chuyên gia, nghiên cứu viên và cán bộ, tư vấn RED, 79 đại biểu 

tham dự. 

• Các Cơ quan đơn vị cấp Tỉnh có Đại biểu tham dự Hội thảo bao gồm: Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đà 

Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh, Sở Công thương, Sở VHTTDL, Sở 

Tư pháp, Sở LĐ – TB &XH, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở NN & PTNT, Sở Khoa 

học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Ngoại vụ, 

Sở Tài chính, Công an tỉnh, HĐND tỉnh Hà Tĩnh, Viện KSND tỉnh, Cục Thuế 

tỉnh, Cục Hải quan, Tỉnh đoàn, Thanh tra tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân, Ban Tuyên giáo tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

BCH Bộ đội Biên phòng, Liên minh hợp tác xã. 

• Đại diện các cơ quan, đơn vị cấp huyện: UBND huyện Đức Thọ, UBND 

huyện Nghi Xuân, UBND huyện Hương Khê, UBND huyện Hương Sơn, UBND 
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huyện Thạch Hà, UBND huyện Quỳnh Lưu, UBND huyện Vũ Quang, UBND thị xã 

Kỳ Anh, UBND huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An, UBND huyện Can Lộc, UBND huyện 

Hồng Lĩnh, UBND huyện Thạch Hà, UBND huyện Cẩm Xuyên, Phòng Văn hóa – 

Thông tin huyện Nghi Xuân.  

• Đại diện cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình: Hội nhà báo tỉnh Hà 

Tĩnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh, báo Vietnamnet, báo Infonet, báo 

VNexpress, báo Hà Tĩnh. 

• Các đơn vị khác: Trường Cao đẳng nghề Hà Tĩnh, Trung tâm truyền thông 

GDSK, Tổng công ty Khoáng sản Hà Tĩnh. 

 

2. Một số hình ảnh từ Hội thảo ĐTCS Vai trò của truyền thông nhà nước trong tình 

hình hiện nay  

 

Ông Đậu Tùng Lâm – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giới thiệu đại biểu, phát 

biểu khai mạc Hội thảo 
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Ông Đặng Quốc Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu 

đề dẫn 

 

 

 

Ông Nguyễn Chí Dũng – Cố vấn chính sách Trung tâm Red trình bày kết quả đề tài nghiên 

cứu về truyền thông nhà nước trong bối cảnh nhà nước kiến tạo 
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Ông Lê Văn Nghiêm - Nguyên Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ Thông tin và 

Truyền thông trình bày nội dung về xử lý khủng hoảng truyền thông 

 

 

 

 

 
Toàn cảnh Hội thảo ĐTCS 
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Ông Hoàng Khánh Hưng trình bày tổng quan về hoạt động truyền thông trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

 

 

 

Chuyên gia tại Hội thảo 
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Ông Nguyễn Công Thành – Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh đặt câu hổi cho chuyên gia 

 

 

 

 

 

 
 

Ông Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh chia sẻ kinh nghiệm về xử lý 

khủng hoảng truyền thông tại địa phương 
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Đại diện UBND Thị xã Kỳ Anh đặt câu hỏi cho chuyên gia 

 

 

 
 

Đồng chí Đậu Tùng Lâm – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu đánh giá 

kết quả và bế mạc Hội thảo 
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3. Đường link những báo, đài đăng tin về Hội thảo: 

1. Báo Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/ung-pho-kip-thoi-xu-ly-hieu-qua-khung-hoang-

truyen-thong/141195.htm 

2. Báo điện tử Infonet: http://infonet.vn/can-nang-cao-nang-luc-ung-pho-voi-khung-hoang-

truyen-thong-post238315.info  

3. Đài truyền hình Hà Tĩnh: http://hatinhtv.vn/video/open/alid/19  

http://baohatinh.vn/chinh-tri/ung-pho-kip-thoi-xu-ly-hieu-qua-khung-hoang-truyen-thong/141195.htm
http://baohatinh.vn/chinh-tri/ung-pho-kip-thoi-xu-ly-hieu-qua-khung-hoang-truyen-thong/141195.htm
http://infonet.vn/can-nang-cao-nang-luc-ung-pho-voi-khung-hoang-truyen-thong-post238315.info%203
http://infonet.vn/can-nang-cao-nang-luc-ung-pho-voi-khung-hoang-truyen-thong-post238315.info%203
http://infonet.vn/can-nang-cao-nang-luc-ung-pho-voi-khung-hoang-truyen-thong-post238315.info%203
http://hatinhtv.vn/video/open/alid/19
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