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KẾT LUẬN KIỂM TRA 

Về việc kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí đối với 

Tạp chí Việt Nam hội nhập và Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập 

 

Thực hiện Quyết định số 73/QĐ-CBC ngày 26/4/2021 của Cục trưởng Cục 

Báo chí về việc kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí đối với Tạp 

chí Việt Nam hội nhập và Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập, từ ngày 07/5/2021 

đến ngày 17/5/2021, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Tạp chí Việt Nam 

hội nhập và Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập. 

Xét Báo cáo kết quả ngày 24/8/2021 của Trưởng Đoàn kiểm tra, 

Cục trưởng Cục Báo chí kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

 Tạp chí Việt Nam hội nhập, Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập là cơ quan 

ngôn luận của Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý. Tạp chí Việt Nam hội nhập 

hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo in số 83/GP-BTTTT ngày 28/02/2017 

do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập hoạt 

động theo Giấy phép hoạt động báo điện tử số 329/GP-BTTTT ngày 10/9/2018 

do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp; có 02 Chuyên trang là Truyền thông Việt 

Nam hội nhập (được quy định trong Giấy phép hoạt động báo điện tử số 329/GP-

BTTTT) và Pháp luật quản lý (được quy định trong Giấy phép mở chuyên trang 

của báo điện tử số 10/GP-CBC ngày 10/6/2020 do Cục Báo chí cấp).  

 1. Cơ cấu tổ chức 

Về lãnh đạo, Tạp chí Việt Nam hội nhập, Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập 

có Tổng biên tập là ông Đoàn Mạnh Phương, không có Phó Tổng biên tập. Tạp 

chí Việt Nam hội nhập, Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập có 01 Tổng Thư ký 

toà soạn được giao nhiệm vụ của Phó Tổng biên tập. 

Về tổ chức bộ máy, Tạp chí Việt Nam hội nhập, Tạp chí điện tử Việt Nam 

hội nhập có 05 ban, gồm Ban biên tập Tạp chí in, Ban biên tập tạp chí điện tử, 

Ban biên tập Chuyên đề nghiên cứu khoa học, Ban biên tập Chuyên trang Pháp 

luật quản lý, Ban trị sự và 07 Văn phòng đại diện.  
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Tổng số cán bộ, phóng viên, biên tập viên là 61 người, trong đó: Số người 

ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội là 43 người; Số người được cấp 

thẻ nhà báo là 15 người; 02 người có học hàm Phó Giáo sư, 03 người có trình độ 

Tiến sĩ, số còn lại có trình độ Thạc sỹ, cử nhân, cao đẳng và trung cấp. Tạp chí 

Việt Nam hội nhập, Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập không có Chi bộ mà sinh 

hoạt cùng Chi bộ Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý; Tổng số Đảng viên của 

Tạp chí là 21 đảng viên. 

 2. Kết quả hoạt động 

Trong năm 2020: Tạp chí Việt Nam hội nhập xuất bản trung bình 1.000 

bản/01 kỳ; Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập có lượng truy cập khoảng 135.000 

lượt/tháng; Tổng doanh thu là 7,6 tỷ đồng bao gồm từ các hoạt động: quảng cáo, 

phát hành, tổ chức hội thảo, truyền thông… 

Một số hoạt động xã hội nổi bật của Tạp chí Việt Nam hội nhập, Tạp chí 

điện tử Việt Nam hội nhập: 

- Vận động doanh nghiệp, doanh nhân và cộng đồng xã hội chung tay phòng 

chống đại dịch Covid 19 với số hiện vật và thiết bị có giá trị gần 02 tỷ đồng, gồm: 

Khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, 05 máy trợ thở… Trực tiếp trao cho Bệnh viện 

K, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Trung tâm cấp cứu số 1 Hà Nội và Phòng 

An ninh Cảng Hàng không Nội Bài. 

- Vận động doanh nghiệp, doanh nhân và cộng đồng xã hội giúp đỡ đồng 

bào miền Trung bị lũ lụt với số hàng cứu trợ có giá trị 300 triệu đồng. 

- Phối hợp với Ban Công tác hội, Hội Nhà báo Việt Nam tặng quà cho gia 

đình thân nhân nhà báo liệt sỹ số tiền 50 triệu đồng, 10 xe đạp cho trẻ em nghèo 

vượt khó học giỏi tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

1. Các thông tin phải ghi, thể hiện trên báo chí 

1.1. Tạp chí Việt Nam hội nhập: 

Kết quả kiểm tra thực tế:  

a) 01 số gộp từ số 133 đến số 138 và các số 141, 147, 148, 152, 154, 156, 

162, 163, 165, 167, 177, 179, 182 năm 2020, trên bìa một không ghi ngày, tháng 

phát hành theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 46 Luật Báo chí 2016. 

b) Dưới bìa cuối các ấn phẩm Tạp chí Việt Nam hội nhập không ghi thông 

tin phải thể hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật Báo chí.  

c) Tại trang hai hoặc trang trong của ấn phẩm Tạp chí Việt Nam hội nhập 

ghi các thông tin: Số giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép hoạt động báo 

chí; Địa chỉ của cơ quan báo chí, số điện thoại, fax, thư điện tử; Họ, tên người 
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đứng đầu cơ quan báo chí; Nơi in, kỳ hạn xuất bản, giá bán đối với báo in. Tạp 

chí Việt Nam hội nhập không ghi thông tin về khuôn khổ, số trang. 

Như vậy: Trong thời kỳ kiểm tra, Tạp chí Việt Nam hội nhập thực hiện 

không đúng quy định về các thông tin phải ghi, thể hiện trên báo chí theo quy định 

tại khoản 1 và 2 Điều 46 Luật Báo chí 2016. 

1.2. Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập: 

Trên trang chủ, các trang của Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập thể hiện 

các thông tin: Tên cơ quan báo chí, tên cơ quan chủ quản báo chí (ghi dưới tên 

báo chí); Tên miền; Tên sản phẩm báo chí (đối với Chuyên trang Pháp luật quản 

lý). Dưới chân trang chủ của Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập thể hiện các thông 

tin: Số giấy phép, ngày cấp; Địa chỉ của cơ quan báo chí, số điện thoại, thư điện 

tử; Họ, tên người đứng đầu cơ quan báo chí. 

Như vậy: Trong thời kỳ kiểm tra, Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập thực 

hiện đúng quy định về các thông tin phải ghi, thể hiện trên báo chí theo quy định 

tại khoản 1 và 2 Điều 46 Luật Báo chí 2016. 

2. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về giấy phép hoạt động 

báo chí 

2.1. Tạp chí Việt Nam hội nhập: 

Theo Giấy phép hoạt động báo in số 83/GP-BTTTT ngày 28/02/2017 do 

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, văn bản số 2058/BTTTT-CBC ngày 14/6/2017 

của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng kỳ xuất bản, Tạp chí Việt Nam 

hội nhập có thể thức xuất bản: Ngôn ngữ thể hiện tiếng Việt và tiếng Anh; Kỳ hạn 

xuất bản 04 kỳ/01 tháng; Thời gian phát hành vào các ngày 01, 15, 20 và 25 hàng 

tháng; Khuôn khổ 20,5cm x 28,5cm; Số trang 100 trang. 

Kết quả kiểm tra thực tế:  

Trong thời kỳ kiểm tra, nhiều ấn phẩm Tạp chí Việt Nam hội nhập có số 

trang không đúng quy định ghi trong Giấy phép hoạt động báo in số 83/GP-

BTTTT, cụ thể: Số 166 năm 2020 gồm 58 trang; Các số 150, 151 năm 2020 gồm 

60 trang; Các số 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181 năm 2020 gồm 66 trang; Các 

số 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 

157, 160, 162, 165, 167, 177, 179, 182 năm 2020 gồm 70 trang; Các số 178, 183 

năm 2020 gồm 86 trang; Các số 132, 184 năm 2020 gồm 90 trang; Các số 161, 

164 năm 2020 gồm 98 trang; Số 163 năm 2020 gồm 106 trang; Số 172 năm 2020 

gồm 114 trang. 

Tại văn bản số 1301/CBC-BCTƯ ngày 17/9/2020, Cục Báo chí đồng ý việc 

Tạp chí Việt Nam hội nhập gộp 03 số (số 173, 174 và 175 năm 2020) để xuất bản 



 4 

01 số đặc biệt, khuôn khổ 28cm x 41cm. Tạp chí Việt Nam hội nhập đã xuất bản 

98 trang. 

Tại văn bản số 1816/CBC-BCTƯ ngày 19/12/2019, Cục Báo chí đồng ý 

việc Tạp chí Việt Nam hội nhập gộp 06 số (các số 133, 134, 135, 136, 137 và 138 

năm 2020) để xuất bản 01 số gồm 200 trang nội dung, khuôn khổ 28,5cm x 

42,5cm. Tuy nhiên, Tạp chí Việt Nam hội nhập xuất bản 01 số gồm 162 trang nội 

dung và 29 trang quảng cáo. 

Như vậy: Trong thời kỳ kiểm tra, Tạp chí Việt Nam hội nhập thực hiện 

không đúng quy định ghi trong Giấy phép hoạt động báo in số 83/GP-BTTTT ngày 

28/02/2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. 

2.2. Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập: 

Theo Giấy phép hoạt động báo điện tử số 329/GP-BTTTT ngày 10/9/2018 

do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập có tên 

miền vietnamhoinhap.vn; có Chuyên trang Truyền thông Việt Nam hội nhập với 

tên miền truyenthong.vietnamhoinhap.vn. 

Theo Giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử số 10/GP-CBC ngày 

10/6/2020 do Cục Báo chí cấp, Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập có Chuyên 

trang Pháp luật quản lý với tên miền phapluatquanly.vietnamhoinhap.vn. 

Kết quả kiểm tra thực tế: 

Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập hoạt động tại tên miền 

vietnamhoinhap.vn, Chuyên trang Pháp luật quản lý hoạt động tại tên miền 

phapluatquanly.vietnamhoinhap.vn. Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập cho biết, 

Chuyên trang Truyền thông Việt Nam hội nhập chưa hoạt động từ ngày được 

cấp phép. 

Như vậy: Trong thời kỳ kiểm tra, Tạp chí Việt Nam hội nhập thực hiện 

đúng quy định ghi trong Giấy phép hoạt động báo điện tử số 329/GP-BTTTT ngày 

10/9/2018 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp và Giấy phép mở chuyên trang 

của báo điện tử số 10/GP-CBC ngày 10/6/2020 do Cục Báo chí cấp. Chuyên trang 

Truyền thông Việt Nam hội nhập không hoạt động trong thời gian theo quy định 

tại khoản 3 Điều 31 Luật Báo chí năm 2016, do đó, giấy phép hoạt động Chuyên 

trang hết hiệu lực; Cục Báo chí sẽ trình Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết 

định thu hồi giấy phép hoạt động Chuyên trang Truyền thông Việt Nam hội nhập. 

2.3. Việc bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí: 

Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản số 55/BTTTT-CBC ngày 

09/01/2017 và văn bản số 679/BTTTT-CBC ngày 13/3/2018 về việc ông Đoàn 

Mạnh Phương đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng biên tập 

Tạp chí Việt Nam hội nhập và Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập. Ban Tuyên 
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giáo Trung ương có văn bản số 1882-CV/BTGTW ngày 13/01/2017 và văn bản 

số 4852-CV/BTGTW ngày 26/7/2018 đồng ý bổ nhiệm ông Đoàn Mạnh Phương 

giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Việt Nam hội nhập và Tạp chí điện tử Việt 

Nam hội nhập. 

Ngày 28/5/2019, Viện trưởng Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý ban 

hành Quyết định số 05/QĐ/VCSPL&QL2019 về việc giao cho ông Đặng Đình 

Chấn, Chánh Văn phòng Viện, Tổng Thư ký toà soạn Tạp chí Việt Nam hội nhập 

kiêm nhiệm nhiệm vụ của Phó Tổng biên tập Tạp chí. 

Như vậy: Việc bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Việt Nam hội nhập và Tạp 

chí điện tử Việt Nam hội nhập được thực hiện đúng quy định. Trong trường hợp 

Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng biên tập đối 

với ông Đặng Đình Chấn, đề nghị Viện thực hiện theo đúng quy định tại Quyết 

định 75-QĐ/TW ngày 21/8/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban 

hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ 

quan báo chí. 

3. Việc chấp hành quy định pháp luật về nội dung thông tin 

Tạp chí Việt Nam hội nhập, Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập đã ban hành 

các quy định, quy chế để quản lý hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, tác nghiệp 

báo chí, gồm: Quyết định số 15/QĐ-QTXB-TcVNHN ngày 15/9/2018 về việc ban 

hành Quy trình xuất bản và quản lý nội dung; Văn bản ngày 02/3/2018 về quy 

trình cấp giấy giới thiệu cho phóng viên tác nghiệp. 

3.1. Tạp chí Việt Nam hội nhập: 

Theo Giấy phép hoạt động báo in số 83/GP-BTTTT ngày 28/02/2017 do 

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, Tạp chí Việt Nam hội nhập có tôn chỉ, mục 

đích: Đăng tải những thông tin khoa học về chính sách, pháp luật và quản lý; Trao 

đổi thông tin, kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu về chính sách, pháp luật, khoa 

học quản lý trong sự nghiệp phát triển và hội nhập của đất nước. 

Kết quả kiểm tra thực tế: 

a) Trong thời kỳ kiểm tra, Tạp chí Việt Nam hội nhập cơ bản bám sát nội 

dung thông tin khoa học về chính sách, pháp luật và quản lý; trao đổi thông tin, 

kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu về chính sách, pháp luật, khoa học quản lý 

trong sự nghiệp phát triển và hội nhập của đất nước. Đặc biệt, Tạp chí Việt Nam 

hội nhập xuất bản các ấn phẩm chuyên đề nghiên cứu về chính sách, pháp luật và 

quản lý, có hàm lượng, giá trị khoa học, phù hợp tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy 

phép, như: Chuyên đề Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng yêu cầu của 

Cách mạng Công nghiệp 4.0 (số 177 năm 2020) có bài viết “Nghiên cứu các yếu 

tố tác động đến công tác đánh giá chất lượng nguồn nhân lực ngành dịch vụ 
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Logistics Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” và “Phát 

triển kinh tế số ở Singapore và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”; Chuyên đề 

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo hiện nay (số 179 năm 2020) có 

bài viết “Một số vấn đề của giáo dục Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa” và 

“Sứ mệnh của đại học trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

ở Việt Nam hiện nay”. 

b) Bìa một của ấn phẩm Tạp chí Việt Nam hội nhập số 146 năm 2020 sử 

dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam thiếu đảo Phú Quốc, không thể hiện đúng chủ 

quyền quốc gia. 

Như vậy: Tạp chí Việt Nam hội nhập cơ bản bám sát quy định về tôn chỉ, 

mục đích tại Giấy phép được cấp. Tuy nhiên, ấn phẩm Tạp chí Việt Nam hội nhập 

số 146 năm 2020 sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện đúng 

chủ quyền quốc gia, vi phạm quy định pháp luật về báo chí. 

3.2. Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập: 

Theo Giấy phép hoạt động báo điện tử số 329/GP-BTTTT ngày 10/9/2018 

do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập có tôn 

chỉ, mục đích: Đăng tải thông tin khoa học về chính sách, pháp luật và quản lý; 

Trao đổi thông tin, kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu về chính sách, pháp luật, 

khoa học quản lý trong sự nghiệp phát triển và hội nhập của đất nước. 

Kết quả kiểm tra thực tế: 

a) Trong thời kỳ kiểm tra, Tạp chí Việt Nam hội nhập đăng nhiều bài viết 

chuyên sâu về chính sách, pháp luật, khoa học quản lý, tiêu biểu là “Kinh tế xanh 

và thực tiễn tại Việt Nam” ngày 06/12/2020; “Bài học kinh nghiệm trong giải 

quyết các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế lớn tại Toà án Hà Nội” ngày 

29/7/2020; “Quản lý công mới: Xu hướng cải cách” ngày 19/5/2020; “Từ Chiến 

lược quốc gia về “tăng trưởng xanh” đến vai trò của Sở hữu trí tuệ trong xây dựng 

“nền kinh tế xanh”” ngày 26/4/2020; “Chuyển đổi số: Cơ hội tạo đột phá trong 

phát triển đất nước” ngày 05/4/2020; “Xây dựng đức “chính” cho cán bộ chủ chốt 

cấp cơ sở theo tư tượng đạo đức Hồ Chí Minh” ngày 20/3/2020; “Xử lý đúng đắn 

mối quan hệ với các nước lớn, góp phần giữ vững độc lập, tự chủ và chủ quyền 

quốc gia trong hội nhập quốc tế” ngày 08/01/2020. 

b) Tuy nhiên, bên cạnh đó, Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập đăng tải các 

tin, bài có nội dung không phù hợp tôn chỉ, mục đích ghi trong Giấy phép hoạt 

động báo điện tử số 329/GP-BTTTT ngày 10/9/2018 do Bộ Thông tin và Truyền 

thông cấp, như “Vĩnh Lộc: Cần làm rõ những bất thường trong hợp đồng thuê địa 

điểm kinh doanh tại chợ trung tâm xã Vĩnh Hùng” ngày 04/12/2020; “TP Buôn 

Ma Thuột: Cần làm rõ có hay không tình trạng thu chi không minh bạch tại Trường 
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THCS Lương Thế Vinh” ngày 01/10/2020; “Cần làm rõ trách nhiệm quản lý với 

ca tử vong do mổ u xơ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hoá, Thái Nguyên” 

ngày 11/9/2020; “Chất lượng xây dựng công trình tại TNR Holdings có đảm bảo 

an toàn?” ngày 02/7/2020; “Khu du lịch sinh thái Bò Cạp Vàng - Chốn đồng quê 

tuyệt vời hút hồn du khách” ngày 18/5/2020; “Kon Tum: Trong lúc tuần tra đêm, 

một nhân viên bảo vệ rừng bị chém trọng thương” ngày 11/4/2020; “Lễ cưới của 

người Chăm ISLAM” ngày 22/02/2020; “Đà Nẵng: Người dân dự án Đa Phước 

kiến nghị bị thu hồi đất” ngày 19/02/2020; “Cần làm rõ hàng loạt sai phạm của 

các doanh nghiệp xây dựng ở Ia Pa, Gia Lai” ngày 13/01/2020; “Thể thao Hà Nội 

khẳng định ngôi vị số một cả nước” ngày 07/01/2020; “Chư Sê - Gia Lai: Lời cầu 

cứu của Con đường “đau khổ”” ngày 06/01/2020; “Trump mạo hiểm khi ra lệnh 

không kích sát hại Tướng Iran” ngày 05/01/2020; “Dự án căn hộ cao cấp chuẩn 

quốc tế đầu tiên tại Quy Nhơn chuẩn bị cất nóc” ngày 03/01/2020… 

Như vậy: Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập đăng tải một số tin, bài không 

phù hợp tôn chỉ, mục đích ghi trong Giấy phép hoạt động báo điện tử số 329/GP-

BTTTT ngày 10/9/2018 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp; xét trong tổng số tin, 

bài Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập đã đăng tải thì số lượng tin, bài không phù 

hợp tôn chỉ, mục đích là chưa nhiều, tuy nhiên, việc này không chấp hành quy định 

tại điểm b khoản 2 Điều 4 Luật Báo chí năm 2016. Viện Chính sách, Pháp luật và 

Quản lý, Tổng biên tập Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập theo nhiệm vụ và quyền 

hạn được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 15 và khoản 4 Điều 24 Luật Báo chí 

năm 2016 cần có biện pháp rà soát, chấn chỉnh đối với nội dung thông tin của Tạp 

chí điện tử Việt Nam hội nhập bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật. 

3.3. Chuyên trang Pháp luật quản lý: 

Theo Giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử số 10/GP-CBC ngày 

10/6/2020 do Cục Báo chí cấp, Chuyên trang Pháp luật quản lý có tôn chỉ, mục 

đích: Thông tin chuyên sâu, chuyên ngành; Đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học, 

kinh nghiệm nghiên cứu, kinh nghiệm thực tế về pháp luật trong quản lý phục vụ 

quá trình hội nhập quốc tế, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Tạp chí điện tử Việt 

Nam hội nhập được quy định tại Giấy phép hoạt động báo điện tử số 329/GP-

BTTTT ngày 10/9/2018 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. 

Kết quả kiểm tra thực tế: 

a) Trong thời kỳ kiểm tra, Chuyên trang Pháp luật quản lý đăng tải các tin, 

bài phân tích chuyên sâu, đánh giá, kiến nghị về chủ trương, chính sách, pháp luật, 

khoa học quản lý, như: “Dân chủ và việc thực hiện quyền dân chủ” ngày 

29/12/2020, “Xây dựng Quốc hội điện tử - kinh nghiệm ở một số nước và gợi mở 

cho Việt Nam” ngày 17/12/2020; “Cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề 

pháp lý” ngày 22/7/2020, “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính 
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mạng, tài sản và các lợi ích hợp pháp khác do làm ô nhiễm môi trường ở Việt 

Nam hiện nay” ngày 23/06/2020… Nhưng xét trong tổng số tin, bài thì thì số 

lượng các tin, bài chuyên sâu, chuyên ngành chưa nhiều, chưa chiếm đa số. 

Chuyên trang Pháp luật quản lý đăng tải nhiều tin, bài tuyên truyền, phổ biến, giới 

thiệu nội dung chính sách, pháp luật; số lượng tin, bài thông tin về vụ án, thời sự 

đơn thuần còn phổ biến. 

b) Chuyên trang Pháp luật quản lý đăng tải các tin, bài chú trọng phản ánh 

các sự việc, vấn đề tiêu cực, tồn tại, bất cập về kinh tế, xã hội, xây dựng, tài 

nguyên, môi trường, không phù hợp tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép, đơn 

cử như: “Đắk Lắk: Hàng trăm cụ bà khóc “kêu trời” đi tìm Công ty bán sản phẩm 

“dởm” đòi lại tiền” ngày 24/12/2020; “Lâm Đồng: Xử phạt hàng tỷ đồng với nhiều 

công ty khai thác khoáng sản trái phép” ngày 19/12/2020; “Thanh Hóa: Có hay 

không việc chế tạo, sử dụng vật liệu nổ trái phép tại mỏ đá của Công ty CP Toàn 

Minh?” ngày 15/12/2020; “Bức tử hồ Đại Lải - Trách nhiệm thuộc về ai?” ngày 

02/7/2020; “Đắk Lắk: Bổ nhiệm nhiều công chức thiếu tiêu chuẩn?” ngày 

02/7/2020… 

Như vậy: Chuyên trang Pháp luật quản lý đăng tải một số tin, bài không 

phù hợp tôn chỉ, mục đích ghi trong Giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử 

số 10/GP-CBC ngày 10/6/2020 do Cục Báo chí cấp; xét trong tổng số tin, bài 

Chuyên trang Pháp luật quản lý đã đăng tải thì số lượng tin, bài không phù hợp 

tôn chỉ, mục đích là chưa nhiều, tuy nhiên, việc này không chấp hành quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều 4 Luật Báo chí năm 2016. Viện Chính sách, Pháp luật và 

Quản lý, Tổng biên tập Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập theo nhiệm vụ và quyền 

hạn được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 15 và khoản 4 Điều 24 Luật Báo chí 

năm 2016 cần có biện pháp rà soát, chấn chỉnh đối với nội dung thông tin của 

Chuyên trang Pháp luật quản lý bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật. 

3.4. Về việc dẫn nguồn thông tin từ cơ quan báo chí khác: 

Tạp chí Việt Nam hội nhập, Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập cung cấp 

văn bản chấp thuận việc dẫn nguồn thông tin từ các cơ quan báo chí khác, gồm: 

Văn bản số 747-CV/ND ngày 21/8/2017 của Báo Nhân dân; Văn bản số 

220aCV/NLB ngày 25/12/2019 của Tạp chí Người làm báo; Văn bản số 

77CV/THCL ngày 25/6/2020 của Tạp chí Thương hiệu và Công luận; Văn bản số 

035/CVTC ngày 29/12/2019 của Tạp chí Kinh tế môi trường; Văn bản số 

64A/2020/CV-HNHN ngày 02/01/2020 của Tạp chí Hướng nghiệp và hoà nhập; 

Văn bản số 695-CV/BTN ngày 27/3/2018 của Báo Thái Nguyên. 

Kết quả kiểm tra thực tế: 
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Trong thời kỳ kiểm tra, Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập và Chuyên trang 

Pháp luật quản lý dẫn lại nhiều tin, bài từ cơ quan báo chí khác nhưng chưa có 

văn bản đồng ý việc sử dụng tin, bài, cụ thể: “Phê phán quan điểm “không có thời 

đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội”” ngày 28/12/2020 và “Cảnh giác với uy tín giả - 

Tấm bình phong “chui sâu, leo cao”” ngày 12/12/2020 dẫn nguồn Báo Quân đội 

nhân dân; “Thành lập thành phố, phường, thị trấn tại 5 tỉnh, thành phố” ngày 

25/12/2020 và “Chuỗi cung ứng toàn cầu - Điều kiện đủ để Việt Nam tận dụng 

hiệu quả các cam kết” ngày 05/3/2020 dẫn nguồn Thông tấn xã Việt Nam; “Bệnh 

nhân tỉnh nhập viện TP.HCM sẽ được chi trả 100% bảo hiểm y tế” ngày 

25/12/2020 dẫn nguồn Báo điện tử VOV; “Đặc thù quản trị ngân hàng Việt nhìn 

từ các “đại án”” ngày 17/12/2020 dẫn nguồn Tạp chí điện tử Nhà đầu tư; “Phạt 

nặng nhà đầu tư BOT nếu để đường hư hỏng gây mất an toàn giao thông” ngày 

14/12/2020 dẫn nguồn Báo Hà Nội mới; “Quyết liệt “đốt lò” không vùng cấm” 

ngày 11/12/2020 dẫn nguồn Báo điện tử Chính phủ; “Tập đoàn THINGO Group 

bị ảnh hưởng như thế nào trong “cuộc chiến” giữa Antifan và Hoa Hậu Hương 

Giang?” ngày 09/12/2020 dẫn nguồn Chuyên trang Pháp luật sao của Báo điện tử 

Pháp luật Việt Nam; “Thương hiệu và bảo vệ thương hiệu” ngày 08/12/2020 dẫn 

nguồn Tạp chí Pháp lý; “Nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa độc lập, tự 

chủ và hội nhập quốc tế” ngày 13/9/2020 và “An ninh thông tin ở Việt Nam trong 

điều kiện hiện nay - Vấn đề đặt ra và giải pháp” ngày 04/5/2020 dẫn ngồn Tạp chí 

điện tử Tuyên giáo; “Xu thế dịch chuyển dòng vốn đầu tư - giải pháp đối với Việt 

Nam” ngày 23/6/2020 và “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và 

phát triển kinh tế Việt Nam” ngày 01/5/2020 dẫn nguồn Tạp chí điện tử Tài chính. 

Như vậy: Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập sử dụng, dẫn lại nhiều tin, bài 

của cơ quan báo chí khác khi chưa có văn bản đồng ý, chấp thuận cho sử dụng, 

dẫn lại nguồn tin.  

4. Việc chấp hành các quy định pháp luật về tiếp nhận, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo liên quan đến nội dung đăng tải trên báo chí, hoạt động tác nghiệp 

của nhà báo, phóng viên 

Tạp chí Việt Nam hội nhập, Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập cho biết, 

do thực hiện quy trình tác nghiệp chặt chẽ, khách quan, đúng quy định pháp luật 

nên Tạp chí không nhận được trực tiếp tiếp nhận khiếu nại nào về nội dung thông 

tin đã đăng tải trên Tạp chí. 

Kết quả kiểm tra thực tế:  

Tạp chí Việt Nam hội nhập, Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập không ban 

hành văn bản quy định quy chế tiếp nhận, giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, 

khiếu nại, tố cáo về nội dung thông tin đăng tải trên báo chí và về hoạt động tác 

nghiệp của nhà báo, phóng viên. 
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Trong thời kỳ kiểm tra, Tạp chí Việt Nam hội nhập, Tạp chí điện tử Việt 

Nam không nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về nội 

dung thông tin đăng tải trên báo chí và về hoạt động tác nghiệp của nhà báo, 

phóng viên. 

5. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đặt và quản lý văn 

phòng đại diện, cử và quản lý phóng viên thường trú 

5.1. Việc đặt và quản lý văn phòng đại diện: 

Tạp chí Việt Nam hội nhập, Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập đã ban hành 

các quy định, quy chế về tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện, gồm: 

Quyết định số 25/QĐ-TcVNHN ngày 15/9/2018 về việc ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của các Ban biên tập và cơ quan đại diện; Quyết định số 71/QĐ-

TcVNHN ngày 25/12/2019 về việc giao đề tài báo chí cho Văn phòng đại diện. 

Tại văn bản số 01/BC-TcVNHN-2021 ngày 04/5/2021 và văn bản số 

02/BC-TcVNHN-2021 ngày 17/5/2021, Tạp chí Việt Nam hội nhập, Tạp chí điện 

tử Việt Nam báo cáo có 07 văn phòng đại diện gồm: Văn phòng đại diện tại Tây 

Bắc (gồm 04 nhân sự; trụ sở tại 25 Ngọc Hà, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai); 

Văn phòng đại diện tại miền núi phía Bắc (gồm 06 nhân sự; trụ sở tại Trường Cao 

đẳng Kinh tế tài chính Thái Nguyên, Km6 Quốc lộ 13, thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên); Văn phòng đại diện tại Nam Đồng bằng sông Hồng (gồm 04 

nhân sự; trụ sở tại 121 Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định); 

Văn phòng đại diện tại Bắc Trung Bộ (gồm 06 nhân sự; trụ sở tại Trường Cao 

đẳng Bách Khoa Việt Nam, Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, thành phố 

Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá); Văn phòng đại diện tại Nghệ Tĩnh (gồm 02 nhân 

sự; trụ sở tại số 16/30 Đặng Như Mai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An); Văn phòng 

đại diện tại Nam Trung Bộ - Tây Nguyên (gồm 05 nhân sự; trụ sở tại số 39 Trần 

Khánh Dư, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk); Văn phòng đại diện tại 

miền Nam (gồm 02 nhân sự; trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh). 

Trong thời kỳ kiểm tra, số lượng tin, bài đã được đăng trên Tạp chí Việt 

Nam hội nhập, Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập do phóng viên các Văn phòng 

đại diện thực hiện như sau: Văn phòng đại diện tại Tây Bắc có 42 tin, bài; Văn 

phòng đại diện tại miền núi phía Bắc có 105 tin, bài; Văn phòng đại diện tại Nam 

Đồng bằng sông Hồng có 203 tin, bài; Văn phòng đại diện tại Bắc Trung Bộ có 

260 tin, bài; Văn phòng đại diện tại Nghệ Tĩnh có 77 tin, bài ; Văn phòng đại diện 

tại Nam Trung Bộ - Tây Nguyên có 108 tin, bài; Văn phòng đại diện tại miền Nam 

có 298 tin, bài. 

Kết quả kiểm tra thực tế: 
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- Văn phòng đại diện tại tỉnh Lào Cai: Tạp chí Việt Nam hội nhập, Tạp chí 

điện tử Việt Nam hội nhập có văn bản số 11/CV/TcVNHN-2020 ngày 12/02/2020 

gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc mở cơ quan đại diện Tây Bắc tại Lào 

Cai; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai có văn bản số 106/STTTT-

TTBCXB ngày 26/02/2020 về việc chấp thuận mở văn phòng đại diện của Tạp 

chí; Trưởng Văn phòng đại diện là ông Đặng Đình Chấn, có Thẻ nhà báo thời hạn 

2016 - 2020. 

- Văn phòng đại diện tại tỉnh Thái Nguyên: Tạp chí Việt Nam hội nhập có 

văn bản số 70CV/TcVNHN-2017 ngày 05/12/2017 về việc mở cơ quan đại diện 

các tỉnh miền núi phía Bắc có trụ sở tại Thái Nguyên; Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên có văn bản số 2868/UBND-KGVX ngày 30/7/2020 về việc thành lập cơ 

quan đại diện Tạp chí các tỉnh miền núi phía Bắc tại Thái Nguyên; Trong thời kỳ 

kiểm tra, Trưởng Văn phòng đại diện là ông Nguyễn Thái Bình, có Thẻ nhà báo 

thời hạn 2016 - 2020. 

- Văn phòng đại diện tại tỉnh Nam Định: Tạp chí Việt Nam hội nhập có văn 

bản số 68CV/TcVNHN-2017 ngày 15/9/2017 về việc mở cơ quan đại diện Đồng 

bằng sông Hồng có trụ sở tại Nam Định; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam 

Định có văn bản số 519/STTTT-BCXB ngày 12/10/2017 về việc chấp thuận đặt 

văn phòng đại diện của Tạp chí; Trong thời kỳ kiểm tra, Trưởng Văn phòng đại 

diện là ông Trịnh Xuân Tiến, có Thẻ nhà báo thời hạn 2016 - 2020. 

- Văn phòng đại diện tại tỉnh Thanh Hoá: Tạp chí Việt Nam hội nhập có 

văn bản số 66CV/TcVNHN-2017 ngày 25/7/2017 về việc mở cơ quan đại diện 

Bắc Trung Bộ tại tỉnh Thanh Hoá; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hoá 

có văn bản số 925/STTTT-BCXB ngày 27/7/2017 về việc đặt văn phòng đại diện 

Tạp chí tại Thanh Hoá; Trong thời kỳ kiểm tra, Trưởng Văn phòng đại diện là ông 

Lê Thái Anh, có Thẻ nhà báo thời hạn 2016 - 2020. 

- Văn phòng đại diện tại tỉnh Nghệ An: Tạp chí Việt Nam hội nhập có văn 

bản số 65CV/TcVNHN-2017 ngày 18/7/2017 về việc mở cơ quan đại diện Nghệ 

Tĩnh; Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản số 131/QĐ-STTTT ngày 

16/11/2017 quyết định về việc cho phép đặt cơ quan đại diện báo chí tại Nghệ An; 

Trong thời kỳ kiểm tra, Trưởng Văn phòng đại diện là bà Trần Thị Hằng, có Thẻ 

nhà báo thời hạn 2016 - 2020. 

- Văn phòng đại diện tại tỉnh Đắk Lắk: Tạp chí Việt Nam hội nhập, Tạp chí 

điện tử Việt Nam hội nhập có văn bản số 130CV/TcVNHN-2020 ngày 02/3/2020 

về việc mở cơ quan đại diện Nam Trung Bộ Tây Nguyên tại Đắk Lắk; Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk có văn bản số 271/STTTT-TTBCXB ngày 

05/3/2020 về việc Tạp chí xin thành lập cơ quan đại diện tại các tỉnh Tây Nguyên 

có trụ sở tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk; Trưởng Văn phòng đại diện là 
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ông Bùi Cao Bằng, sau đó là ông Phạm Văn Thuỷ, đều có Thẻ nhà báo thời hạn 

2016 - 2020. 

- Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tạp chí Việt Nam hội 

nhập có văn bản số 89CV/TcVNHN ngày 05/3/2018 về việc mở cơ quan đại diện 

tại Thành phố Hồ Chí Minh; Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có văn 

bản số 2044/UBND-VX ngày 11/5/2018 về việc Tạp chí đặt Văn phòng đại diện 

tại Thành phố Hồ Chí Minh; Trong thời kỳ kiểm tra, Trưởng Văn phòng đại diện 

là ông Đặng Đình Chấn, có Thẻ nhà báo thời hạn 2016 - 2020. 

Như vậy: Trong thời kỳ kiểm tra, Tạp chí Việt Nam hội nhập thực hiện 

đúng quy định về đặt và quản lý Văn phòng đại diện. 

5.2. Việc cử và quản lý phóng viên thường trú: 

Tạp chí Việt Nam hội nhập, Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập không cử 

phóng viên thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

5.3. Việc cấp giấy giới thiệu cho phóng viên tác nghiệp: 

Tại văn bản ngày 02/3/2018, Tạp chí Việt Nam hội nhập, Tạp chí điện tử 

Việt Nam hội nhập quy định quy trình cấp giấy giới thiệu cho phóng viên tác 

nghiệp gồm 07 bước. Giấy giới thiệu theo một mẫu chung; mỗi phóng viên có số 

giấy giới thiệu được sử dụng cố định để thuận tiện cho việc theo dõi và quản lý 

phóng viên. Chỉ có 02 người có thẩm quyền ký giấy giới thiệu là ông Đoàn Mạnh 

Phương, Tổng biên tập và ông Đặng Đình Chấn, Tổng thư ký toà soạn. 

Kết quả kiểm tra thực tế: 

Chưa phát hiện trường hợp cấp giấy giới thiệu cho người không phải là 

phóng viên của Tạp chí Việt Nam hội nhập, Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập. 

III. KẾT LUẬN  

1. Ưu điểm 

Trong thời kỳ kiểm tra, nội dung thông tin đăng trên Tạp chí Việt Nam hội 

nhập đã cơ bản bám sát thông tin khoa học về chính sách, pháp luật và quản lý; 

trao đổi thông tin, kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu về chính sách, pháp luật, 

khoa học quản lý trong sự nghiệp phát triển và hội nhập của đất nước. 

Tạp chí Việt Nam hội nhập, Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập đã chấp 

hành đúng quy định về thoả thuận người đứng đầu cơ quan báo chí, đặt và quản 

lý Văn phòng đại diện; trong thời kỳ kiểm tra, không có thông tin sai sự thật phải 

cải chính, xin lỗi. 

2. Một số sai sót, vi phạm 
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2.1. Tạp chí Việt Nam hội nhập xuất bản các ấn phẩm thực hiện không đúng 

quy định về các thông tin phải ghi, thể hiện trên báo chí theo quy định tại khoản 

1 và 2 Điều 46 Luật Báo chí 2016. 

2.2. Tạp chí Việt Nam hội nhập xuất bản xuất bản nhiều ấn phẩm có số trang 

không đúng quy định trong giấy phép và trong văn bản của Cục Báo chí đồng ý 

việc tăng trang, gộp số, thực hiện không đúng quy định ghi trong giấy phép. 

2.3. Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập, Chuyên trang Pháp luật quản lý 

đăng tải một số tin, bài không phù hợp tôn chỉ, mục đích ghi trong Giấy phép hoạt 

động báo điện tử số 329/GP-BTTTT ngày 10/9/2018 do Bộ Thông tin và Truyền 

thông cấp, Giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử số 10/GP-CBC ngày 

10/6/2020 do Cục Báo chí cấp; xét trong tổng số tin, bài Tạp chí điện tử Việt Nam 

hội nhập, Chuyên trang Pháp luật quản lý đã đăng tải thì số lượng tin, bài không 

phù hợp tôn chỉ, mục đích là chưa nhiều, tuy nhiên, việc này không chấp hành 

quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Luật Báo chí năm 2016. 

2.4. Ấn phẩm Tạp chí Việt Nam hội nhập số 146 năm 2020 sử dụng hình 

ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện đúng chủ quyền quốc gia, vi phạm 

quy định pháp luật về báo chí. 

2.5. Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập sử dụng, dẫn lại nhiều tin, bài của 

cơ quan báo chí khác khi chưa có văn bản đồng ý, chấp thuận cho sử dụng, dẫn 

lại nguồn tin. 

IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

1. Kiến nghị đối với Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý 

Tăng cường vai trò trách nhiệm của cơ quan chủ quản chỉ đạo Tạp chí Việt 

Nam hội nhập, Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập thực hiện đúng các quy định 

pháp luật về báo chí. 

Trong trường hợp Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý bổ nhiệm chức 

vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Việt Nam hội nhập, Tạp chí điện tử Việt Nam hội 

nhập đối với ông Đặng Đình Chấn, đề nghị Viện thực hiện theo đúng quy định tại 

Quyết định 75-QĐ/TW ngày 21/8/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc 

ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo 

cơ quan báo chí. 

2. Yêu cầu đối với Tạp chí Việt Nam hội nhập, Tạp chí điện tử Việt 

Nam hội nhập  

Khẩn trương có biện pháp chấn chỉnh các sai sót, vi phạm Đoàn kiểm tra 

đã nêu tại Phần 2 Mục III Kết luận này. 

3. Biện pháp xử lý 



 14 

3.1. Cục Báo chí sẽ trình Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu 

hồi giấy phép hoạt động Chuyên trang Truyền thông Việt Nam hội nhập theo quy 

định pháp luật. 

3.2. Cục Báo chí xử phạt vi phạm hành chính Tạp chí Việt Nam hội nhập, 

Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập về các hành vi sau: 

- Vi phạm quy định về trình bày sản phẩm báo chí tại khoản 2.1 Mục 2 Phần 

III của Kết luận này theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. 

- Thực hiện không đúng quy định ghi trong giấy phép nêu tại khoản 2.1 

Mục 2 Phần III của Kết luận này theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị 

định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. 

- Sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện đúng chủ quyền 

quốc gia nêu tại khoản 2.4 Mục 2 Phần III nêu trên theo quy định tại điểm h khoản 

3 Điều 8 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. 

Trên đây là Kết luận kiểm tra, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền 

thông yêu cầu Tạp chí Việt Nam hội nhập, Tạp chí điện tử Việt Nam hội nhập 

nghiêm túc thực hiện Kết luận kiểm tra và báo cáo kết quả về Cục Báo chí trước 

ngày 15/9/2021./. 

 

Nơi nhận: 

- Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý (để 

chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Kết luận kiểm tra); 

- Tạp chí Việt Nam hội nhập, Tạp chí điện tử 

Việt Nam hội nhập (để thực hiện); 

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

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban TGTW; 

- Thanh tra Bộ; 

- Cục PTTH và TTĐT; 

- Cục A03, Bộ Công an; 

- Trung tâm Thông tin (để đăng Kết luận); 

- Lưu: VT, Hồ sơ ĐKT, NBV (20). 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiếu 
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