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BANG CONG SAN VIIT NAM 

TP. Yen Bái, ngày 10 tháng 10 näm 2022 

KInh girl: Các chi, dáng b trrc thuc. 

Trong thèi gian qua, cong tác tuyên truyn nói chung, tuyên tmyn lrên các 
phuong tin truyn thông nói riêng và trén h thng các trang, nhóm, tai khoãn mng xã 
hOi trong h thng chinh trj thnh ph có nhiu di mâi và thu dixçic kêt qua tIch ctc. 
Các chiLi truo'ng, duèng 1i ciia Bang, chInh sách, pháp 1u,t cia Nhà nuâc và kêt qua 
thirc hin nghj quyt cUa Bang, nhim vçt chInh irj, các sir kin cüa các cap &rçlc dang 
tai, phãn ánh kjp thô'i, thu hit dirge sir quan thin theo dôi cüa dông dào can b, dãng 
viên, cac thng lop Nhãn dan trong va ngoài thãnh ph& kiêu bào, tto dirge sir lan tOa 
manh me, thüc dy phong trào thi dua gop phn quan 1r9ng dê hoãn thành các clii tiêu, 
nhim vi k hoach  näm va ttrng giai do?n.  Tuy nhiên, vic phôi hçip eung cap tin, bài và 
tuyên truyên ca mt s to chrc dàng, ca quan, don vj vn chua thrcic duy In thu6ng 
xuyên; chat lugng tin, bài, hmnh ành có mt cOn h?n  chê. 

Nhim tiêp tuc di mói, nãng cao ch.t krçrng, hiu qua Cong tác tham mmi, thirc 
hin nhim v1 tuyên truyn trong thai gian tai, Ban Tuyên giáo Thãnhüy dê cp üy các 
chi, dãng b co s& tIch cijc phi hgp va trin khai t& mt s ni dung sau: 

1. Tiêp tic thirc hin nghiêm tóc Cong van s 453-C ViTIJ, ngày 07/6/202 1 ci'ia 
Thành üy v giao vit tin, bài và cung c.p thông tin dang tãi trên các phuong tin Im.yn 
thông thãnh phô. Tin, bãi giri ye Ban biên t.p Ban tin Bang b thành ph& Website: 
http://ban  tindangbothanhphoyenbai.vn (email:banbientapbantingmail.com); Ban biên 
tp fanpage Hoa HtiO'ng Duong (qua tin nhin trén trang). 

Lmi j: 
- Bang tãi, chia sé thông tin trên Internet và mng xã hi cn thirc hin dung Lut 

va các quy djnh lien quan. 
- Tin, bài, anh ni dung phái mang tInh thai sir, chinh thng, phãn ánh nhUng 

thông tin tIch circ, hoat dng tiêu biu cia các c.p üy, chInh quyn dja phuong, Co quan, 
don vj; gi.rong nguOi tot, vic tot, mô hInh t.p th& cá than din hinh tiên tin tIch circ 
tham gia các hoat dông xa hôi, các phong trào cüa dja phuong; các hoat  dng nôi b.t 
trong cong tác phôi hçp voi trung uong, cap tinh; giâi thiu, quang bá bInh ãnh, ban s& 
van hóa, con ngiiOi thanh phô Yen Bái... Bong thM, tIch circ vit tin, bài du tranh, 
phãn bác các quan dim sai trái, thà djch; nhn din, cãnh báo, nhi:tng vn d d báo có 
the dn tói ãnh hu&ng, thit b?i  v 4t cht và tinh thn... cOa nguOi dan. 
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2. Phñn cong 01 dng chI lam cong tic viên th.thng .uyên vài Ban biên tp 
Website tin Dãng b thãnh ph6 Yen Bái"; Fanpage "Hoa Hi.Tong Duang" thanh 
phovagmdanhsachtrichngangcçngtacvienveBanTuyengiaoTbanhuytcngay 
15/10/2022 (riêngEking b5 4  p/nthng Z them cbih sách can b3 Dài trtn than/i ccts&). 

Vcacu:Nênkchondng c1 cpüyhoic thôngcácdoiththànhthov 
cong nghç thong tine  co 1da nang et 1]n, bai. 

Nhn di.rçc cong vn nay, d nghj các chi, dãng b 1rirc thuc ph& hçip trin khai 
và giri danh sách trIch ngang v Ban dung thai gian nêu trêni. 

Noi nhãn:  
- Thir?mg trirc Thànhüy, 
-Nhtrkin.hgüi, 
- Trung tam Truyên thông và Van hóa TP, 
- BBT Website Bàn tin Dãng b thãnh phô, 
Trang fanpage "Hoa HuOng Duxmg", 
- Lixu BTGTU, VTITU. 
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