
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /STTTT-TTBCXB 

V/v hướng dẫn một số nội dung  

liên quan đến hoạt động Trang  

thông tin điện tử (TTĐT) 

         Trà Vinh, ngày     tháng 9 năm 2021 

 
                             Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thời gian qua, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh có thiết lập 

Trang thông tin điện tử đã tích cực tham gia tuyên truyền các quan điểm, chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông tin tình hình kinh 

tế, chính trị, văn hóa, xã hội nổi bật trong tỉnh phù hợp với chức năng, quyền 

hạn của đơn vị, cơ quan mình góp phần định hướng thông tin truyền truyền đến 

người dân mọi miền đất nước;  

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động thông tin điện tử trên 

mạng cũng còn một số hạn chế như: Một số Trang thông tin điện tử vẫn còn tình 

trạng tự ý sản xuất tin, bài, hình ảnh (ngoài phạm vi hoạt động nội bộ) như cơ 

quan báo chí; Hoạt động không đúng quy định theo giấy phép, hoặc trích dẫn 

nội dung từ các nguồn tin chính thức nhưng không tuân thủ các quy định pháp 

luật về luật báo chí, sở hữu trí tuệ. 

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số nội dung về hoạt động 

các Trang Thông tin điện tử để các cơ quan, tổ chức biết áp dụng đúng quy định, 

cụ thể như sau: 

 1. Đối với Trang Thông tin điện tử tổng hợp 

a) Về phạm vi hoạt động: 

Tại khoản 20, Điều 3, Luật Báo chí năm 2016 “Trang thông tin điện tử 

tổng hợp là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí của cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp, cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở đăng đường dẫn truy cập tới 

nguồn tin báo chí hoặc trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin báo chí theo 

quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ” 

Tại khoản 1, Điều 36, Luật Báo chí năm 2016 quy định: “Trang thông tin 

điện tử tổng hợp phải trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin báo chí và ghi 

rõ tên tác giả, tên cơ quan báo chí, thời gian đăng, phát thông tin đó” 

Tại Khoản 2, Điều 20, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của 

Chính phủ cũng quy định: “Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin 

điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ 
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sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả 

hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin 

đó”. 

Ngoài ra, theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 23đ Nghị định số 

27/2018/NĐ-CP, “Văn bản chấp thuận của tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm 

bảo tính hợp pháp của nguồn tin” là một thành phần hồ sơ đề nghị cấp phép 

trang thông tin điện tử tổng hợp. 

Đồng thời, “nguồn tin chính thức” quy định trong giấy phép hoạt động 

Trang Thông tin điện tử tổng hợp được quy định tại khoản 18, Điều 3, Nghị định 

72/2013/NĐ-CP “Nguồn tin chính thức là những thông tin được đăng, phát trên 

báo chí Việt Nam hoặc trên các Trang TTĐT của cơ quan Đảng, Nhà nước theo 

quy định pháp luật về báo chí, sở hữu trí tuệ”. 

b) Về thẩm quyền cấp phép (hồ sơ thủ tục cấp phép đã được niêm yết 

công khai trên Trang dịch vụ công của tỉnh Trà Vinh tại địa chỉ 

https://dichvucong.travinh.gov.vn ) 

- Việc cấp giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng: 

do Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng 

hợp cho tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (Cục PTTH&TTĐT 

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho cơ quan báo chí, cơ quan ngoại giao và 

lãnh sự, tổ chức trực thuộc Trung ương, tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp tại 

Việt Nam; tổ chức Chính phủ và phi chính phủ nước ngoài hoạt động hợp pháp 

tại Việt Nam) theo quy định tại khoản 8, khoản 9, Điều 23 Nghị định số 

72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ. 

2. Đối với Trang thông tin điện tử nội bộ 

a) Về phạm vi hoạt động 

- Theo Khoản 3, Điều 20, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định: “Trang thông tin điện tử nội bộ là trang thông tin điện tử của cơ quan, 

tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ 

chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề và thông tin khác phục vụ cho hoạt 

động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó và không cung cấp thông tin 

tổng hợp”.  

- Các Trang TTĐT của các cơ quan nhà nước cần cung cấp thông đầy đủ 

theo 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 /cổng thông tin 

điện tử của cơ quan nhà nước. 

https://dichvucong.travinh.gov.vn/
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2). Đối với hoạt động Trang Thông tin điện tử nội bộ không thuộc đối 

tượng phải cấp phép (được quy định tại Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 

72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ) 

Hiện nay, có nhiều cơ quan, tổ chức cung cấp hoạt động tích hợp  2 loại 

hình thông tin điện tử nội bộ và tổng hợp trên cùng 1 Trang TTĐT. Sở Thông tin 

và Truyền thông sẽ căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn để hướng dẫn cấp 

phép cho các Trang TTĐT hoạt động tổng hợp.  

Tuy nhiên, Sở Thông và Truyền thông lưu ý các cơ quan, tổ chức được 

cấp phép phải thực hiện đúng quy định của pháp luật trong lĩnh vực thông tin 

điện tử, cung cấp thông tin đúng chức năng, nhiệm vụ, không sử dụng Trang 

Thông tin điện tử để hoạt động báo chí. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn, 

vị, tổ chức vui lòng liên hệ Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin 

và Truyền thông Trà Vinh (số điện thoại: 02943 754996) để được hướng dẫn cụ 

thể.  

Rất mong các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
-Như trến; 
- TTTU (báo cáo); 
- TT UBND tỉnh (b/c); 
- PCT UBND Nguyễn Quỳnh Thiện (báo cáo); 
- Phòng PA 03 CAT (để phối hợp); 
- BGĐ Sở; 
- Các đơn vị thuộc Sở (để biết); 
- Trang TTĐT Sở; 
- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Luân 
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