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QUYETIMNH 
Ban hanh Quy che phat ngon va cung cap thong tin cho bao chi 

cüa Sr Kê hoich và Dan tur tinh BInh Duro'ng 

GIAM DOC S KE HOACH vA DAU TIf TINH BNH DU(ING 

Can ciLu2t Báo chI ngày 05 tháng 4 nàm 2016, 

Can cz' N,hj dfnh 0 9/201 7/ND-CF ngày 09/02/2017 cüa ChInh phñ v vic 
Quy djnh chi tiêt phát ngôn và cung cap thông tin cho báo chI cüa các co' quan 
hành chInh nhà nu'àc; 

Can cá' guyt djnh so' 38/2016/QD-UBND ngày 05/10/2016 cza UBND tinh 
Bmnh Dwng ye vic Ban hành quy djnh ch&c náng, nhiêm vu, quyên hgn và co' cáu 
tO ch&c cia S& Kê hogch và Dáu hr tinh BInh Diro'ng, 

Theo d nghj cza Chánh Van phOng SO' 

QUYET DINH: 

Diêu 1. Ban hành kern theo Quyét djnh nay Quy ch phát ngôn và cung c.p 
thông tin cho báo chi cüa Si K hoch và Du tu tinh BInh Duorng. 

Diéu 2. Ban Giám d&, Chánh Van phông, Lnh do các phông thuc S, 
Trung tam H trçl doanh nghip, toàn th cong chirc và ngui lao dng chju trách 
nhim thi hành Quyt djnh nay. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1iic k tr ngày k và thay th Quyt djnh s 
76/QD-SKHDT ngày 28/12/20 17 cüa Só K hoch và Du tu./ 

Ncri nhân: 
- Nhtr Diêu 2; 
- UBND tinh; 
- S&TTTT; 
- Lixu: VT, ()./.— 
(PTr s5 /TIO-2022) 
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QUY CHE 
Phát ngôn và cung cp thông tin cho báo chi 

A 9 cua So' Ke ho,ch va Dau tir tinh Binh Duro'ng 
(Ban hành kern theo Quylt djnh s  ?f  /QD-SKHDT ngày 05/10/2022 

cüa Sà Ke' hoach và Dcu tu' tinh Blnh Du'o'ng) 

Chirorng I 

QUY IMNH CHUNG 

Diu 1. Pham vi và dôi tirçrng áp dung 

Quy ch nay quy djnh v nguii phát ngôn, ch d phát ngôn và cung cp 
thông tin cho báo chI ciia Si Ké hotch và Dâu tir tinh Bmnh Drnmg. 

Diêu 2. Ngirô'i phát ngôn và cung cp thông tin cho báo chi 

1. Ngu?ñ phát ngôn và cung thông tin cho báo chI cüa S& g6m: 

a) Giám dc S K hoach và Du tu. 

b) Nguii dugc Giám dc Sâ giao nhim vi phát ngôn và cung cp thông tin 
cho báo ehI thix&ng xuyên (ngithi phát ngôn cüa Sâ). 

Ngthi phát ngôn cüa Si phãi gitt chüc vii tr Tru&ng phàng và ti.rang dumg 
tr& len lam vic tai  Si Kê hoch và Dâu tu tinh BInh Duang. 

c) Nguôi Co trãch nhim dirge Giárn dc S üy quyn ho.c giao nhim vi 
cung cap thông tin ye nhüng van dê cii the duçyc giao trong khoàn thai gian nhât 
djnh (nguâi dirge üy quyên phát ngôn). 

d) Ngithi thirc hin phát ngôn và cung c.p thông tin cho báo chI cüa phOng 
Däng k2 kinh doanh tr%rc thue Sâ Kê hoch và Dâu tu tinh BInh Duang là 
Tru&ng phOng Dang k kinh doanh. 

e) Ngu?i thirc hin phát ngôn và cung cAp thông tin cho báo chI cUa phOng 
Thanh tra tr%rc thuc Sâ Kê hoch và Dâu tu tinh BInh Ducmg là Chánh Thanh tra. 

Nu ngithi phát ngôn quy djnh tti Dim b Khoán 1 Diu nay di yAng khong 
th thirc hin phãt ngôn và cung cap thông tin cho báo chi thI phái báo cáo dê 
Giám dc Sâ Uy quyên cho ngithi có trách nhim thirc hin vic phát ngôn và 
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cung cp thông tin cho báo chI. Vic üy quyn phát ngôn ducic thrc hin bng vAn 
bàn, chi áp diing cho tmg vi vic c1i the và Co thai han  nhât djnh. 

2. Vic giao nhim vi nguri phát ngôn, üy quyn phát ngôn dugc thrc hin 
bAng van bàn. 

Uy quyn phát ngôn chi áp diing trong trng vii vic và có theii han  nh.t 
djnh. Khi ducic üy quyên, hç ten, chCrc vii, so din thoai, dja clii e-mail cüa ngiRi 
dirge üy quyên phát ngôn, vAn bàn üy quyên phài duçc dAng tài trên trang thông 
tin din t1r cüa Sâ trong thai han  12 gi& ké tir khi k vAn bàn üy quyên. 

3. Ngi.r?i phát ngôn và NgiRi dirge Uy quyn phát ngôn không dirge üy 
quyên tiêp cho nguYi kháe. 

4. Can b, cong chüc cüa Sâ K hoach và Du tu không phái là ngui dirge 
giao nhim vii phát ngôn và cung cap thông tin cho báo chI dirge cung ep thông 
tin cho báo clii theo quy djnh pháp lut nhi.rng không dirge nhãn danh Sy d phát 
ngôn, cung cap thông tin cho báo chI và chu trách thim pháp lut ye ni dung / 

dA cung cap. K 

Diu 3. Hinh thtrc phát ngôn và cung cap thông tin cho báo chI 

1. T chi'rc h9p báo. 

2. Dang tài nOi  dung phát ngôn và cung cp thông tin trén trang thông tin 
din t1r cüa Sà. (http://sokhdt.binhduong.gov.vn) 

3. Phát ngôn trrc tip hoc trà li phOng v.n eüa nhà báo, phóng viên. 

4. Gui thông cáo báo chI, ni dung trá Rn cho cci quan báo chI, nhà báo, 
phóng viên bang vAn bàn ho.c qua thu din tin. 

5. Cung cp thông tin qua trao d& trrc tip hoc tai  các cuc giao ban báo 
chI do trung ucmg, dja phucnng t chirc khi dirge yêu câu. 

6. Ban hành vAn bàn d nghj cn quan báo chI dang, phát phân hi, eai 
chinh, xin li ni dung thông tin trên báo chI. 

Chirong II 

PHAT NGON VA CUNG CAP THÔNG TIN BAO CH! 

Diu 4. Phát ngôn và cung cp thông tin djnh ky 

1. Nguni phát ngôn eüa Sâ Kê hoach và Dâu tu tinh BInh Duang là dâu 
mi chju trách nhim giüp Giám doe S tO chi'rc cung cap thông tin djnh k' cho 
báo clii. 

2. Ni dung cung cp thông tin djnh kr cho báo chI: 
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a) Hott dng và các van bàn chi do, diu hành cüa S& trên các linh vrc 
thuc phtm vi quán 1 nhà nuâc cüa Sâ Kê hoach  và Dâu tu. 

b) TInh hInh và kt qua hot dng cüa S& trên các linh virc thuc phm vi 
quán 1 nhà rnthc cüa Si Ké hoch và Dâu tu. 

c) Các van bàn hithng dn thirc hin các nhim vii thuc phm vi quãn 1 
nhà nuàc cüa Sâ Kê hoach và Dâu tu. 

d) K hoch, chucmg trInh cong tác. 

3. HInh thüc th chüc cung cp thông tin cho báo chI: 

a) Hang tháng cung cap thông tin djnh k' cho báo chI và cp nht thông tin 
trên Trang thông tin din tr cüa S& Kê hoch và Dâu tu. 

b) Khi cn thit t chüc h9p báo d cung cp thông tin djnh kS'  cho báo chI. 

c) Cung cAp thông tin djnh k' cho báo chI btng van ban hoc thông tin tr%rc 
tiêp tai các cuc hçp giao ban báo chI do Ban Tuyên giáo Tinh Uy, Sâ Thông tin Si 

và Truyên thông tinh to chirc trong tru&ng hçp can thit. 

d) Cung cAp thông tin kjp thai, chInh xác cho Cng thông tin din tr tinh )AU 

theo quy djnh hin hành. 

Diu 5. Phát ngôn và cung cap thông tin trong trurông hqp dt xuât, bat 
thir?ing 

Ngu?ñ phát ngôn hoc ngithi ducic üy quyn phát ngôn có trách nhim phát 
ngôn và cung cap thông tin kjp thai, chInh xác cho báo chI trong các tmng hqp 
dot xuât, bat thu&ng sau day: 

1. Khi xây ra các sir kin, vAn d quan tr9ng có tác dng lan trong xà hi 
hoc khi du 1un xuât hin nhiêu kiên không thông nhât ye mt van dê thuc 
phm vi quán l cüa Co quan hành chinh nhà nuâc thI ngu&i phát ngôn ho.c ngi.rôi 
duçic üy quyên phát ngôn phài thiic hin phát ngôn và cung cap thông tin cho báo 
chI dê cânh báo kjp thii và djnh huàng du lun. 

Tru&ng hçip xãy ra vii vic cAn có ngay thông tin ban dAu cüa cci quan hành 
chInh nha nithc thI ngi.thi phát ngôn hoc ngutli ducic üy quyên phát ngôn có trách 
nhim chü dng phát ngôn, cung cap thông tin cho báo chI trong thii gian chm 
nhAt là 24 gii, kê tr khi vi vic xày ra. 

2. Khi co quan báo chI hoc co quan chi dao,  quãn 1 nhà nithc v báo chi 
có yeu cAu phát ngôn hotc cung cap thông tin ye các sir kin, van dê cüa Co quan, 
linh vrc thuc phim vi quàn 1 cüa S dã duçic nêu trên báo chI hoc ye các sir 
kin, vn dê nêu t.i Khoân 1 Diêu nay. 
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3. Khi Co cn cir cho ring báo chI däng, phát thông tin sai sir th.t v lTnh 
vrc, dja bàn do co quan mInh quán 1, ngtthi phát ngôn hoc ngu&i duçic üy 
quyên phát ngôn yéu câu co quan báo chI dO phãi däng, phát kin phân hi, câi 
chinh theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 6. Quyn và trách nhim cüa Giám doe Sr trong vic phãt ngôn 
và cung cp thông tin cho báo chI 

1. Giám dôc Si có th trrc tip phát ngôn hoc giao nhim vii cho ngui 
phát ngôn cüa cci quan ho.c üy quyên cho ngithi có trách nhim thuc co quan 
thirc hin phát ngôn và cung cap thông tin cho báo chI theo quy djnh. 

2. Quyt djnh ye ngithi phát ngôn cüa Sâ, ngIIii &rcic üy quyn phát ngôn 
cüa Sâ. 

3. Chju trách nhim v vic phát ngôn và cung cp thông tin cho báo chi 
cüa Sâ kê Ca trong tnr&ng hçp giao nhim vii cho ngui phát ngôn, üy quyên cho 
ngui khác phát ngôn và cung cap thông tin cho báo chI. 

4. Chi do vic chuk bj các thông tin và ch d phát ngôn cOa Sâ. 

JJiêu 7. Quyn và trách nhim ella ngirO'i phát ngôn, ngirO'i durçrc lly 
quyên phát ngôn 

1. Ducc nhân danh dti din Si K hoch và Du tu phát ngôn và cung cp 
thông tin cho báo chI. 

2. Duçrc quyn yêu c.0 các phOng nghip vii, cá nhân CO lien quan trong co 
quan mInh cung cap thông tin, tp hçip thông tin dé phát ngôn, cung cap thông tin 
djnh ks', dt xuât cho báo chI theo quy djnh dê trã Ru các phãn ánh, kiên nghj, phé 
bInh, khiêu ni, to cáo cüa to chirc, cong dan do co quan báo chI chuyên den hoc 
dang, phát trên báo chI theo quy djnh dlla pháp lut. 

4. Co trách nhim phát ngôn và cung cp thông tin cho báo chi theo quy 
dinh ti Diêu 4, Dieu 5 Quy chê nay và chu trách nhim truóc pháp lut, tnxOc 
nguui dirng d.0 co quan hành chinh nhà nuâc ye nOi  dung phát ngôn và thông tin 
cung cp cho báo chI. 

5. CO quyn nêu kin phãn hM bang van bàn dn co quan báo chI, co 
quan chü quán báo chi, co quan quãn 1 nhà nuc ye báo chi hoc khâi kin ti 
Tóa an trong nguui hçup the ecu quan báo chI clang, phát không chinh xác các ni 
dung thông tin ma ngui phát ngôn, ngui duçuc Oy quyên phát ngôn dâ phát 
ngôn. 

6. Không duçuc üy quyn phát ngôn tip cho nguui khác. 

'C.1  

)A( 

Th 



5 

7. Tnr&ng hçip ngisori phát ngôn không th thirc hin phát ngôn và cung cp 
thông tin cho báo chI thI phái báo cáo Giám dôc üy quyên cho nguàri có trách 
nhim thirc hin vic phát ngôn và cung cap thông tin cho báo chI. 

8. CO quyn tr chi, không phát ngôn và cung c.p thông tin cho báo chi 
trong các tnthng hçip quy djnh tai  khoán 2 Diêu 38 Lust báo chi: 

a) Thông tin thuc danh Miic bI mt nhà nuâc, bI mt thuc nguyen tc va 
quy djnh cUa Dãng, bI mt di tu cüa Ca nhân và bI mt khác theo quy djnh cüa 
pháp 1ut. 

b) Thông tin v vii an dang duçic Diu tra hoc chua xét xü, tth tru&ng hqp 
ca quan hành chInh nhà nuâc, coquan Diêu tra can thông tin trén báo chInhüng 
vn dê có igi cho hoat dng Diêu tra và cong tác dâu tranh phông, chông ti 
phm. 

c) Thông tin v vii vic dang trong qua trInh thanh tra chua co kt 1un 
thanh tra; vii vic dang trong qua trInh giái quyêt khiu ni, t cáo; nhitng vn d 
tranh chap, mâu thuân giüa các ca quan nhà nixâc dang trong qua trInh giái quyt, 
chua có kêt 1un chInh thi.rc cUa ngu&i Co thâm quyên ma theo quy djnh cüa pháp 
1u.t chua duçc phép cong bô. 

d) Nhtng van ban chInh sách, d an dang trong qua trInh so.n tháo ma theo 
quy djnh cüa pháp 1ut chua thrçic cap có thâm quyên cho phép cong bô. 

Churong III 

TO CH11C THTfC HIIN 

Diu 8. Diêu khoãn thi hành 

1. Ngithi th'rng du các phOng thuc S K hoach và Du tii trong phm vi 
chüc nàng, nhim vi ducic giao có trách nhim chuân bj ni dung và cung cap 

thông tin kjp thai, chInh xác khi Giárn doe Sâ, Ngtthi phát ngôn ho.c Ngu&i duçrc 
üy quyên phát ngOn yêu câu cung cap thông tin dé thc hin phát ngôn và cung 
cap thông tin cho báo chi theo quy dinh  cüa pháp 1ut và tai  Quy chê nay. 

2. Ngoài vic thirc hin các trách nhim ti Khoán 1 Diu nay, Chánh Van 
phOng có trách thim tham muu, trinh Giám dôc Sâ xem xét, quyêt djnh nguYi 
phát ngOn, ngu?i duçic üy quyên phát ngôn cüa So. 

3. Cong chirc thuc SO K hoch và Du tu, cá nhân có lien quan khi cO 
yêu cu cüa nguOi phát ngOn, nguOi duçic üy quyên phát ngOn ye vic cung cap 
thông tin d th1rc hin phát ngôn và cung cap thông tin cho báo chI có trách nhim 
thirc hin dung yêu câu ye ni dung và th?:ii hi.n cung cap thông tin. 
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4. Cong chirc thuc Sâ K hooch và DAu tu không thirc hin, thrc hin 
không dung hoc thirc hin không dâu dü các quy djnh trong vic phát ngôn và 
cung cap thông tin cho báo chi theo quy djnh cña pháp 1ut, cüa Quy chê nay thI 
tüy theo tInh chat, müc d vi phm së bj xir 1 theo quy djnh câ S va cUa pháp 
luât hin hành. 

5. Ci quan báo chI, t chüc, cá nhân không thuc Sâ K hotch và Du tu 
dang tãi thông tin không dung ho.c không day dü theo quy djnh thl tüy theo tInh 
chat, mirc d vi phtm, Sâ Ké hoch và Dâu tu sê dê nghj Co quan Co thâm quyên 
xem xét xir 1 theo quy djnh. 

Diu 9. Diêu khoãn tham chi&i 

Tri.r&ng hcp các van bàn dn chiu trong Quy ch nay bj thay th hoc sua 
dôi, b sung thI áp diing theo van bàn duqc thay the hoc van bàn dâ duçc süa 
dôi, bô sung. 

Trong qua trmnh thirc hin, nu CO khó khän, vu&ng rnc, d nghj các phOng, 
cá nhãn kjp th?ii phãn ánh ye Chánh Van phông Si dê tong hçp, bão cáo Giám 
dôc xem xét giái quyêt./. 
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