
STT Họ tên Bút danh Điện thoại Địa chỉ Tôn chỉ mục đích loại hình báo điện tử

I Văn phòng Đại diện

1
Cơ quan thường trú TTXVN tại An 

Giang

Số 377 Hà Hoàng Hổ, P. Mỹ Xuyên, 

thành phố Long Xuyên

Võ Thanh Sang Thanh Sang Trưởng CQTT

Đặng Công Mạo Công Mạo Phóng viên thường trú

II Phóng viên thường trú, phụ trách

Khối báo chí

1
Trung tâm Truyền hình Việt Nam 

khu vực Nam bộ (VTV9)
0292.3820.523

Số 407 đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. 

Ninh Kiều, TP Cân Thơ

Huỳnh Bé Tâm Huỳnh Tâm Phóng viên thường trú

2 Kênh truyền hình Quốc hội

Số 24 Trương Hán Siêu, Phường 

Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang

Nguyễn Trung Hiếu Trung Hiếu Phóng viên thường trú

3
CQTT Đài Tiếng nói Việt Nam KV 

ĐBSCL
0292.3833.199

Số 102 Lý Tự Trọng, Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ

* Thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông tin về đất nước, 

con người Việt Nam, các thành tựu của đất nước trên đường 

xây dựng và đổi mới trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn 

hóa, thế giới, thể thao; 

- Thông tin về các chương trình phát thanh, truyền hình của 

Đài Tiếng nói Việt Nam.    
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Phan Văn Ánh Phan Ánh Phóng viên thường trú

4
Báo Nhân dân - CQTT tại thành 

phố Cần Thơ
0292.3821.338

Số 41 CMT8– Ninh Kiều – TP Cần 

Thơ (Lầu 4)

Thông tin toàn diện về các hoạt động chính trị - kinh tế - văn 

hóa - xã hội,

quốc phòng - giáo dục và khoa học trong nước, trong khu vực 

và trên thế giới

theo quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam; tình hình 

thực hiện các chủ

trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước trong công cuộc 

xây dựng chủ

nghĩa xã hội

Trần Thanh Dũng Thanh Dũng Phóng viên thường trú

5
Báo Thanh niên - Văn phòng đại 

diện tại Cần Thơ
0292.3825.244

Số 99, Trần Văn Hoài, P Xuân 

Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ

*Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách 

pháp luật của Nhà nước, các chủ trương công tác của Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

*Giáo dục lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đạo đức, lối sống, nâng 

cao nhận thức cho các tầng lớp thanh niên; định hướng thị hiếu 

thẩm mỹ lành mạnh, xây dựng nếp sống văn hóa mang tính dân 

tộc kết hợp với hiện đại để phù hợp với thanh thiếu niên.

*Giới thiệu những nhân tố mới, mô hình mới, gương người 

tốt, việc tốt, điển hình thanh niên tiêu biểu; đoàn kết, tập hợp 

thanh niên, góp phần đẩy mạnh công tác Đoàn, Hội, tham gia 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Trần Phú Thuận Trần Ngọc Phóng viên thường trú 0944.848.170

6
VPĐD Báo Tuổi trẻ Vùng Tây Nam 

bộ
0292.3825.861

Số 95, Ngô Quyền, Ninh Kiều, TP 

Cần Thơ

* Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, 

Nhà nước, các nghị quyết của cấp ủy, chính quyền và đoàn 

Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao tri thức và 

tinh thần yêu nước cho đoàn viên thanh niên.

- Thông tin phản ánh các hoạt động của tổ chức Đoàn và đoàn 

viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố và cả 

nước, biểu dương những điển hình tốt, nhân tố tích cực của 

đoàn viên thanh niên.

- Cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong thanh niên, góp 

phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa.

Huỳnh Bửu Đấu Bửu Đấu
Phóng viên thường trú

(TNB 002367)



7 Báo điện tử VTC News 0243.632.1588
Tầng 12A, số 18 Tam Trinh, quận 

Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

* Thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng và Nhà nước; 

- Thông tin giới thiệu về các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ của 

Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và Tổng Công ty Truyền 

thông đa phương tiện VTC; 

- Thông tin về các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Tô Thanh Tiến Thanh Tiến Phóng viên phụ trách
0869.053.505

0364.098.979

8
Báo Quân đội Nhân dân - CQTT tại 

Cần Thơ
0292.3823.591

Số 207, đường 30/4, P.Xuân Khánh, 

Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ

*Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của 

Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

*Phản ánh phong trào hành động cách mạng của lực lượng vũ 

trang nhân dân và của toàn dân, thực hiện hai nhiệm vụ chiến 

lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hồng Bình Hiếu
Phóng viên thường trú

(TNB 003978)
0963.865.797

Trần Thị Thúy An Thúy An Phóng viên phụ trách 0962.200.108

9
Báo Công an nhân dân – Văn phòng 

Thường trú tại ĐBSCL
0292.6250.660

Số 111 Trần Văn Hoài – Quận Ninh 

Kiều – TP Cần Thơ

Thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của Bộ Công an về 

an ninh trật tự; đấu tranh chống tư tưởng thù địch, quan điểm 

sai trái; nâng cao tinh thần cảnh giác, động viên cổ vũ nhân 

dân tham gia phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã 

hội và tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Phản ánh các hoạt động của lực lượng Công an nhân dân 

trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần xây dựng lực lượng 

Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

- Thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, đời sống 

của các Bộ, Ban, ngành liên quan đến an ninh trật tự.

Trần Văn Lĩnh Trần Lĩnh

Phóng viên thường trú

(TNB 004323 cấp ngày 

01/01/2021)

10
Báo Pháp luật Việt Nam - VPĐD 

Duyên hải Tây Nam bộ

P24-10 Đường 3/2, phường An Hòa, 

TP Rạch Giá, Kiên Giang

* Tuyên truyền, giáo dục pháp luật của Nhà nước; 

* Thông tin về những hoạt động có liên quan của ngành tư 

pháp;

* Phản ánh tình hình thi hành pháp luật và ý kiến của nhân dân 

về pháp luật. 



Lê Thị Khánh Thùy Khánh Thùy Phóng viên phụ trách

11 Báo Nông thôn Ngày nay 0292.6250.095
Số 95 Trần Văn Hoài – Q.Ninh Kiều 

– TP.Cần Thơ

Thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của 

Đảng và pháp luật của Nhà nước; thông tin kế hoạch, chương 

trình hành động, hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam; phổ 

biến khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất cho nông dân, cổ 

động phong trào nông dân đoàn kết và tích cực tham gia xây 

dựng nông thôn mới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, phát 

triển nông thôn nói chung.

Hồng Thị Cẩm Em Hồng Cẩm

Phóng viên thường trú

(TNB IBT01872 cấp 

ngày 01/01/2016)

12 Báo điện tử Dân Trí 0292.3733.269
10 Trần Bình Trọng – Q. Ninh Kiều 

– TP Cần Thơ

* Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực thuộc quản 

lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Hướng dẫn, giáo dục ý thức lao động, hướng nghiệp và đào 

tạo nghề; vận động phong trào từ thiện, đoàn kết giúp đỡ lẫn 

nhau, đặc biệt giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, thiên 

tai, hoạn nạn.

- Phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đời sống của người lao động, 

người có công với cách mạng và các đối tượng xã hội thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Phát hiện, biểu dương các gương người tốt, việc tốt, mô hình 

điển hình tiên tiến; đấu tranh, phê phán các hiện tượng tiêu cực 

trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội theo quy định 

pháp luật.

Nguyễn Hải Hành Nguyễn Hành Phóng viên thường trú

13 Báo Đại đoàn kết 0292.3839.444
Số 5A – đường 30/4 - Q. Ninh Kiều 

– TP Cần Thơ

* Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống lại những luận điểm 

xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm phục vụ nhiệm vụ xây 

dựng khối đại đoàn kết dân tộc;

* Là cầu nối thông tin giữa các giai cấp, các tầng lớp trong xã 

hội, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài… với Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tập hợp 

và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

* Truyền tải thông tin, bài viết về chính trị, kinh tế, văn hóa, 

giáo dục và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội đến độc giả 

sử dụng Internet trong và ngoài nước.



Trần Quốc Trung Trung Kiên

Phụ trách VPĐD 

(TNB 002843 cấp ngày 

01/01/2021)

Phạm Thành Nhân Cộng tác viên

14 Báo Lao động 0292.3823.020
Số 101 Trần Văn Hoài, P. Xuân 

Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

* Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước tới

mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người lao động.

* Cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước, giáo dục đạo 

đức cách mạng;

đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, tích 

cực tuyên

truyền đối ngoại, góp phần thực hiện chính sách đại đoàn kết 

dân tộc, đóng

góp chung vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ

nghĩa.

Lục Thanh Tùng Lục Tùng Phóng viên thường trú

15 Báo Nông nghiệp Việt Nam 0292.3833.984
Số 18 Trần Đình Trọng, Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 

nông thôn;

- Thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động của 

ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; biểu dương các 

nhân tố tích cực, điển hình, phê phán các hiện tượng tiêu cực 

trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ trong sản xuất nông, 

lâm, ngư, diêm nghiệp; phổ biến sáng kiến, kinh nghiệm nhằm 

nâng cao dân trí cho nông dân, vì sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa nông thôn.

Lê Hoàng Vũ Lê Hoàng Vũ

Phóng viên thường trú

(TNB 002801 cấp ngày 

01/01/2021)

16 Báo Công thương
028.39141813 - 

028.38213720

Lầu 11 tòa nhà Bộ Công thương – 

12 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, 

Tp HCM

*Thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh doanh 

trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp.

*Phản ánh các hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đóng 

góp cho nền kinh tế nhà nước, đưa tin về các vấn đề kinh tế xã 

hội nhằm giúp cho các doanh nghiệp có điều kiện tham khảo, 

tiếp cận khoa học công nghệ mới, phương pháp quản lý kinh tế 

hiện đại.



Nguyễn Thị Thùy Dương Phóng viên phụ trách 0936.499.131

17 Báo Kinh tế và Đô thị

Số 41 Cách mạng tháng Tám - 

phường An Hòa - quận Ninh Kiều - 

TP Cần Thơ

 * Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách 

phát triển kinh tế, đô thị của Đảng, Nhà nước và của thành phố 

Hà Nội;

* Tuyên truyền, phản ánh tình hình kinh tế và quản lý, xây 

dựng thủ đô theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; công 

tác xây dựng chính quyền cơ sở các cấp;

* Thông tin về các thành tựu kinh tế và quản lý, xây dựng đô 

thị trong nước và quốc tế.

Hoàng Tiến Dũng Hồng Lĩnh Phóng viên phụ trách

18 Báo Thanh tra
Số 35 Hồ Học Lãm - P. An Lạc - Q. 

Bình Tân - TP HCM

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, 

pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực thanh tra.

- Thông tin hoạt động của ngành thanh tra; những vấn đề, sự 

kiện xã hội quan tâm thuộc lĩnh vực thanh tra.

- Giới thiệu gương người tốt việc tốt, nhân tố mới trong tham 

gia phòng chống tham nhũng, phê phán các hành vi vi phạm 

pháp luật.

Lê Cảnh Nhật Phóng viên phụ trách

Trần Thị Thu Huyền Phóng viên phụ trách

19 Báo Công an TP HCM 02923.740.020

Số 37 đường B9 - khu vực 6 – P. An 

Khánh – Q. Ninh Kiều – TP Cần 

Thơ

Đang thực hiện Quy hoach cơ quan báo chí

Đào Văn Bãy Phóng viên phụ trách

Nguyễn Văn Nhân Nguyễn Nhân Phóng viên phụ trách

Khối Tạp chí



1 Tạp chí Thời đại
Số 27 Ngô Gia Tự, P. Tân An, 

Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ

*Cập nhật tin tức, hoạt động của Liên hiệp Các tổ chức hữu 

nghị Việt Nam.

*Định kỳ theo kỳ xuất bản (đối với loại hình tạp chí in), định 

kỳ cập nhật thông tin theo quy định pháp luật (đối với loại hình 

tạp chí điện tử) để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành; giới 

thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học; tham gia tư vấn, 

phản biện chính sách về đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa 

bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân nhằm phục vụ 

cho công tác đối ngoại chung của đất nước, góp phần vào sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trần Thị Nhị Hà Vy

Phóng viên thường trú

(TNB 017032 cấp ngày 

01/01/2022)

Phạm Thành Thật Phóng viên phụ trách

2 Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam

Lầu 1, số 1A Cao Thắng - P.Xuân 

Khánh - Q. Ninh Kiều - Tp Cần 

Thơ

* Cập nhật tin tức và hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

 - Định kỳ theo kỳ xuất bản (đối với loại hình tạp chí in), định 

kỳ cập nhật thông tin theo quy định pháp luật (đối với loại hình 

tạp chí điện tử) để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành; giới 

thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học; tham gia tư vấn, 

phản biện chính sách liên quan các doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển kinh 

tế xã hội.

Phan Đình Hưng Trưởng VPĐD

3 Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập

* Cập nhật tin tức và hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp 

nhỏ và vừa Việt Nam;

 - Định kỳ theo kỳ xuất bản (đối với loại hình tạp chí in), định 

kỳ cập nhật thông tin theo quy định pháp luật (đối với loại hình 

tạp chí điện tử) để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành; giới 

thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học; tham gia tư vấn, 

phản biện chính sách về lĩnh vực kinh tế, thương mại liên quan 

hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam góp phần 

thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại, phù hợp với tiến trình 

hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Nguyễn Văn Lập Phước Lập

Phó Phụ trách VPĐD

(TNB 019454 cấp ngày 

07/10/2021)



4 Tạp chí Bầu trời mở rộng
số 3B Trương Định - phường An Cư 

- quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ

* Thông tin về hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng 

không Việt Nam; 

* Định kỳ theo kỳ xuất bản (đối với loại hình tạp chí in), định 

kỳ cập nhật thông tin quy định của pháp luật (đối với loại hình 

tạp chí điện tử) để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành; giới 

thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học, tham gia tư vấn, 

phản biện chính sách về lĩnh vực hàng không

Trần Hoài Tâm Trần Huy

Trưởng VPĐD 

(TNB 019263 cấp ngày 

03/12/2021)

Trần Trung Nghiệp Trần Tuấn Phóng viên phụ trách

5 Tạp chí Sức khỏe và Môi trường
Số 329A – Đồng Văn Cống – An 

Thới – Bình Thủy – Cân Thơ

Cập nhật tin tức, hoạt động của Viện Sức khỏe và Môi trường 

vì cộng đồng

Định kỳ theo kỳ xuất bản (đối với loại hình tạp chí in), định kỳ 

cập nhật thông tin theo quy định pháp luật (đối với loại hình 

tạp chí điện tử) để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành; giới 

thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học; tham gia tư vấn, 

phản biện chính sách về bảo vệ môi trường và nâng cao sức 

khỏe nhân dân

Nguyễn Thanh Tuấn Vĩnh Sơn Phóng viên phụ trách

Ngô Long Việt Ngô Việt Phóng viên phụ trách
Số 292 Thủ Khoa Huân – Châu Phú B 

– Châu Đốc – An Giang

6 Tạp chí Mekong
306 Trần Phú - phường 8 - Quận 5 - 

TP HCM

*Cập nhật tin tức, hoạt động của Hội Phát triển hợp tác kinh tế 

Việt Nam-ASEAN.

*Định kỳ theo kỳ xuất bản (đối với loại hình tạp chí in), định 

kỳ cập nhật thông tin theo quy định pháp luật (đối với loại hình 

tạp chí điện tử) để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành; giới 

thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học; tham gia tư vấn, 

phân tích, đánh giá các hoạt động hợp tác kinh tế góp phần 

phát triển và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế giữa Việt Nam 

và các nước thành viên trong khối ASEAN.

Đỗ Huy Diệu Huy Diệu Phóng viên phụ trách



7 Tạp chí Người Cao tuổi 0243.7334.432

VPĐD khu vực phía Nam, số 

418/2A Nguyễn Kiệm, phường 3, 

quận Phú Nhuận, Tp HCM

*Cập nhật tin tức, hoạt động của các cấp Hội Người cao tuổi 

Việt Nam.

*Định kỳ theo kỳ xuất bản (đối với loại hình tạp chí in), định 

kỳ cập nhật thông tin theo quy định pháp luật (đối với loại hình 

tạp chí điện tử) để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành; giới 

thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học; tham gia tư vấn, 

phản biện chính sách về người cao tuổi góp phần chăm sóc, 

phát huy vai trò người cao tuổi trong công cuộc đổi mới đất 

nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa.

Thạch Bình Thạch Bình

Phóng viên thường trú

(TNB ITT05382 cấp 

ngày 30/6/2020)

8 Tạp chí Nhà Đầu tư

số 108/11/24 Trần Quang Diệu, 

phường An Thới, quận Bình Thủy, 

Tp Cần Thơ

* Thông tin, trao đổi về những nghiên cứu, kinh nghiệm thực 

tiễn liên quan lĩnh vực đầu tư nước ngoài, góp phần hỗ trợ 

trong công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nhằm 

mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư nước ngoài tại 

Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; 

- Thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách 

pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế liên quan đầu tư 

nước ngoài tại Việt Nam.

Huỳnh Văn Khởi
Phóng viên thường trú

(TNB DD6231)

9 Tạp chí Nông thôn mới
Số 236A/6 Lê Văn Sỹ, phường 1, 

quận Tân Bình, TP HCM

* Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, 

pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông dân, nông thôn, 

nông nghiệp và các chủ trương lớn, chương trình nhiệm vụ của 

Hội Nông dân Việt Nam; 

- Phản ánh tổng kết phong trào thi đua yêu nước các điển hình 

tiên tiến của giai cấp nông dân nhằm động viên hội viên thực 

hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội do Đảng đề ra.

Nguyễn Thị Ái Vân Phóng viên phụ trách

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG AN GIANG


