Theo hng dn ti Công vn s 215/STTTT-TTBCXB ngày 05/02/2018 ca S Thông tin và Truyn thông v
vic hng dn công tác phát ngôn và cung cp thông tin cho báo chí, phóng viên, c quan báo chí n liên
h công tác vi S Khoa hc và Công ngh ngh thc hin các bc sau:
- Th nht, phóng viên xut trình Th nhà báo còn thi hn s dng do B Thông tin và Truyn thông cp.

Mu th nhà báo thi hn 2016-2020 do B Thông tin và Truyn thông cp

Trng hp phóng viên không có Th nhà báo thì ngh xut trình Giy gii thiu (kèm giy t tùy thân có dán
nh ca phóng viên). Giy gii thiu ch có giá tr khi còn trong thi hn do c quan báo chí cp; ghi rõ tên c
quan, t chc cn làm vic; ni dung và thi gian làm vic c th.
Nu phóng viên không xut trình c mt trong các giy t nêu trên, S s t chi ngh làm vic ca phóng viên.
- Th hai, phóng viên in các yêu cu c th vào phiu Yêu cu phng vn hoc cung cp thông tin (theo mu)
chun b tr li cho chu áo.
(Mu phiu yêu cu ti ti ây)
Toàn b bui làm vic gia ngi phát ngôn ca S (Giám c S hoc Phó Giám c S c y quyn) vi phóng viên s c
S ghi âm li.
Trong trng hp cha có thông tin y và chính xác cung cp theo ngh ca phóng viên, S s sp xp lch hn
chính xác cung cp thông tin. Vic sp xp lch cn m bo tính kp thi.
- Th ba, i vi th loi phng vn, phóng viên phi cho xem li bài trc khi ng ti chính thc.

