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HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM 

HỘI NHÀ BÁO TỈNH ĐỒNG NAI 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày 15 tháng 12 năm 2021 

BÁO CÁO ĐIỂM BÁO 

Tình hình báo chí Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh 

thông tin, tuyên truyền về tỉnh Đồng Nai 6 tháng cuối năm 2021 

----- 
 

Cùng với báo chí của tỉnh, trong 6 tháng cuối năm 2021, các cơ quan báo 

chí Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh đã có 1.047 tin, bài, phim phóng sự 

thông tin, tuyên truyềnvề Đồng Nai, trong đó có 362 bài và 685 tin. 

Nhiều tin, bài trên báo, đài trong nước được dư luận quan tâm, ở một số 

lĩnh vực sau: 

1. Về thời sự, sự kiện 

Trong 6 tháng cuối năm, báo chí thông tin Đồng Nai với các hoạt động kỷ 

niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (02/9/1945); nhiều hoạt 

động của địa phương, các ngành, đơn vị thiết thực kỷ niệm 65 năm Ngày 

Thương binh- liệt sĩ (27/7/1947), 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 

(28/7/1929), Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10), Ngày Doanh nhân Việt Nam 

(13/10), 91 năm Ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930), Ngày Pháp 

luật Việt Nam (18/11), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)… 

Nhiều cơ quan báo, đài có thông tin sâu về nội dung, kết quả Hội nghị lần 

thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI); các kỳ họp trực tuyến của Đoàn 

đại biểu Quốc hội (khóa XV) tỉnh Đồng Nai; Hội nghị Hội đồng nhân dân tỉnh 

(khóa X); hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội (khóa XV) tỉnh Đồng Nai, các 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X) tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. 

Đặc biệt, báo chí trong nước đã thông tin sâu rộng các chuyến thăm và làm 

việc của các đồng chí lãnh đạo Trung ương tại Đồng Nai: Thủ tướng Phạm Minh 

Chính, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và lãnh đạo 

các bộ, ngành đã đến thăm, làm việc và chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch 

COVID-19, thực hiện “mục tiêu kép” của tỉnh Đồng Nai; đồng chí Phan Đình 

Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính 

Trung ương thăm và làm việc với tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, UVTW Đảng, Phó Chủ tịch nước dự lễ và 

trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhì cho Trường Sĩ quan Lục quân 2; 

đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, UVTW Đảng, Bộ trưởng Xây dựng làm việc với 

UBND tỉnh; … 

2. Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện “mục tiêu kép” 

Trong giai đoạn đầu, đợt thứ tư dịch bệnh COVID-19, tỉnh Đồng Nai thực 

hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/2020/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ 
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tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19 từ lúc 00 giờ, ngày 09/7/2021, báo chí trong nước đã quan tâm thông 

tin Đồng Nai là một trong các địa phương phía Nam có nhiều ca nhiễm SARS-

CoV-2, dịch bệnh đã gây ra nhiều nguy cơ và hệ lụy về xã hội và kinh tế trên địa 

bàn tỉnh. Cùng với báo chí địa phương, phóng viên thường trú các cơ quan báo, 

đài trong nước đã có hàng ngàn tin, bài, phim phóng sự phản ánh công tác chỉ 

đạo, triển khai các giải pháp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh 

Đồng Nai với tinh thần chống dịch như chống giặc của các địa phương, đơn vị. 

Báo chí đã kịp thời thông tin sự chi viện về người và vật chất của Trung ương, 

các tỉnh, thành phố bạn, lực lượng quân đội và công an hỗ trợ tỉnh Đồng Nai dập 

dịch. Nhiều tác phẩm báo chí đã cổ động cách làm hay, gương “người tốt, việc 

tốt” về công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, báo chí đã thường xuyên cập nhật 

thông tin các chủ trương, chính sách hỗ trợ đến các doanh nghiệp, các khu dân 

cư, góp phần phòng, chống dịch hiệu quả, hạn chế thấp nhất số người lao động 

di chuyển về quê… 

Trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, nhiều tác phẩm 

báo chí đã phân tích vai trò, vị trí của tỉnh Đồng Nai trong vùng trọng điểm kinh 

tế phía Nam, nhiều tin, bài đã đề cập việc Đồng Nai thực hiện “mục tiêu kép”, 

vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Báo Lao động (27/8) có bài:“5 

việc Thủ tướng yêu cầu 171 “pháo đài” ở Đồng Nai làm để khống chế dịch”; 

nhiều tin, bài thông tin về các doanh nghiệp ở Đồng Nai vượt qua khó khăn 

không để đứt gãy chuỗi sản xuất như: Báo Nhân dân (21/7) bài “Nhiều doanh 

nghiệp ở Đồng Nai áp dụng “ba tại chỗ””… Chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

dịch trong nhân dân, công nhân lao động, trẻ em của tỉnh Đồng Nai được các 

báo, đài trong nước thông tin. 

Khi tỉnh Đồng Nai chuyển sang giai đoạn “bình thường mới”, báo chí trong 

nước đã thông tin sâu về việc Đồng Nai tiếp tục giải pháp khống chế dịch bệnh 

và khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội, chú ý có các bài: Báo Tin tức (13/9) 

bài“Đồng Nai phục hồi kinh tế theo hướng hài hòa sản xuất và phòng dịch an 

toàn”; Báo Nhân dân (30- 31/8) có loạt bài 02 kỳ “Bảo vệ nguồn nhân lực cho 

cơ sở sản xuất”, bài báo đề cập về giải pháp lao động trong kế hoạch phục hồi 

kinh tế sau đại dịch. Cũng trên Báo Nhân dân (22- 23/9) có loạt bài 02 kỳ“Phục 

hồi sản xuất, kinh doanh ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”(trong đó có 

Đồng Nai). 

Thông tin về kỳ họp thứ 5 cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

(khóa X), các cơ quan báo chí trong nước đã thông tin về kết quả tình hình đầu 

tư trực tiếp nước ngoài (FDI) sau dịch vào Đồng Nai tiếp tục tăng, hiện đã vượt 

kế hoạch năm 2021. Theo Báo Tuổi trẻ: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đồng Nai đã 

thu hút được gần 1,1 tỉ USD, vượt 156,5% kế hoạch, trong đó có 46 dự án FDI 

mới với tổng vốn đăng ký 358,85 triệu USD và 94 dự án FDI tăng thêm vốn 

736,64 triệu USD.  

Về thu ngân sách, báo chí thông tin: Do dịch bệnh, tốc độ tăng trưởng của 
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tỉnh Đồng Nai năm 2021 chỉ đạt 2,15%. Tuy nhiên, thu ngân sách của tỉnh đến 

30/11/2021 là 61.436,1 tỷ đồng, đạt 130% so với dự toán. Nguyên nhân thu ngân 

sách khá cao so với dự toán được đồng chí Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy,  

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai lý giải là do các khoản thu đột biến từ hoạt động 

chuyển nhượng bất động sản, thu đấu giá đất, thu từ một số dự án lớn, tiền ứng 

của doanh nghiệp từ năm 2020 chuyển sang, tiền thu nợ sử dụng đất của hộ gia 

đình, cá nhân theo quy định… (theo Báo Pháp luật Việt Nam). 

3. Về quốc phòng - an ninh 

Các cơ quan báo chí trong nước và báo chí địa phương đã liên tục thông tin 

tuyền truyền về sự đóng góp to lớn, hiệu quả của các lực lượng vũ trang gồm: 

Bộ đội, công an, dân quân tự vệ trong tỉnh và các đơn vị đứng chân trên địa bàn 

tỉnh chi viện cho Đồng Nai trong đợt cao điểm phòng, chống dịch vừa qua. 

Trong 6 tháng cuối năm, các báo tiếp tục thông tin Công an Đồng Nai mở 

rộng điều tra chuyên án 920G, là chuyên án đặc biệt lớn do Công an tỉnh phối 

hợp lực lượng của Bộ Công an, triệt phá đường dây buôn lậu, sản xuất xăng, dầu 

giả ở phía Nam, đã khởi tố 97 bị can, tạm giữ trên 3,0 triệu lít xăng, dầu giả, 18 

tàu thủy, 18 ô tô và trên 100 tỷ đồng, phong tỏa 51 tài khoản khoảng 300 tỷ đồng 

(theo Báo Tuổi trẻ). 

4. Đánh giá chung 

Trong 6 tháng cuối năm 2021, các báo in, báo điện tử, đài phát thanh, 

truyền hình trong nước tiếp tục có nhiều tin, bài, phim phóng sự thông tin về 

Đồng Nai trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh, nỗ lực trong thực hiện 

“mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa duy trì sản xuất, phát triển kinh tế, tiếp tục 

thực hiện các nhiệm vụ về bàn giao mặt bằng, hạ tầng dự án Cảng hàng không 

quốc tế Long Thành và hạ tầng các tuyến giao thông kết nối trên địa bàn tỉnh… 

Đồng thời, với thông tin các kết quả đạt được, cơ quan báo chí trong nước 

đã đăng, phát một số tin, bài phản ánh một số mặt tồn tại trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai như: Một số địa bàn phòng, chống dịch chưa tốt cán bộ phải bị xử lý kỷ luật; 

việc quản lý bệnh nhân (F0) hoặc chính sách trợ cấp cho người lao động ở một 

số nơi còn chậm; Đài VOV1 (22/11) có bài“Tỷ lệ nhà ở xã hội cho công nhân 

tại Đồng Nai thấp hơn bình quân chung cả nước”. Một số báo có bài viết về 

lĩnh vực tài nguyên môi trường như: Quản lý sử dụng đất công, bức xúc về tình 

trạng bất an trong khai thác đá ở Đồng Nai (Báo Người lao động 23/11); bài về ô 

nhiễm ở Sông Buông, phường Phước Tân, Biên Hòa (Báo Nhân dân 21/11); một 

số tin, bài về xử lý các vụ tự vẽ dự án để lừa đảo bán bất động sản; thông tin về 

xử phạt một số tụ điểm tệ nạn xã hội vi phạm phòng, chống dịch bệnh COVID-

19… 

 
 

 

TỔNG HỢP 

Đỗ Trung Tiến 

(Phó Chủ tịch TT Hội Nhà báo tỉnh) 
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