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   Kính gửi:   - Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 

         - Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan. 

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/ĐUK ngày 27/12/2022 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Công 

văn số 2662-CV/ĐUK ngày 07/02/2023 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về giao 

các tiêu chí xây dựng tổ chức cơ sở Đảng năm 2023. Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả 

việc truy cập, đăng tải, cập nhật, khai thác các thông tin, dữ liệu trên Trang thông tin 

điện tử Đảng uỷ Khối (địa chỉ tên miền: http://www.dukccq.danang.gov.vn) phục 

vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tiếp nhận thông tin của các tổ chức cơ sở đảng và các 

đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối đề nghị cấp uỷ 

các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Khối triển 

khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể trực thuộc có trách nhiệm khai thác 

các nội dung trên Trang thông tin điện tử Đảng uỷ Khối để phục vụ trong công tác 

của cấp uỷ, đoàn thể; gửi tin, bài phản ánh các hoạt động của cơ sở đồng thời tuyên 

truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực sử dụng, nắm bắt thông 

tin về công tác xây dựng Đảng tại kênh thông tin này.  

2. Các tin, bài viết, hình ảnh gửi đăng trên Trang thông tin điện tử Đảng uỷ 

Khối bao gồm: các tin, bài viết, hình ảnh liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

của cấp ủy đối với công tác xây dựng đảng, xây dựng đoàn thể chính trị; việc triển 

khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các bài nghiên cứu, bài viết 

chuyên sâu về công tác xây dựng đảng; các bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các hoạt động nhân 

đạo, từ thiện của cấp uỷ; xây dựng các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các gương điển hình “Dân 

vận khéo”… 

3. Thông tin cung cấp phải đảm bảo tính chính xác, trung thực và phù hợp 

với mục đích của Trang thông tin điện tử Đảng uỷ Khối; nghiêm chỉnh chấp hành 

các quy định hiện hành về quyền tác giả. Đối với các thông tin được trích dẫn, sưu 

tầm từ các nguồn khác, thì phải ghi rõ tên tác giả, nguồn cung cấp và ngày thông 

tin trích dẫn được đăng tải. 
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 4. Các tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể trực thuộc gửi tin, bài, hình ảnh, tư 

liệu bằng file về địa chỉ email của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Đảng uỷ 

Khối: trangtindukccq@gmail.com để biên tập và trình lãnh đạo chịu trách 

nhiệm chính xem xét duyệt tin trước khi đưa lên Trang thông tin điện tử Đảng uỷ 

Khối. Yêu cầu đối với tin, bài, hình ảnh, video clip gửi về Ban Biên tập, cụ thể 

như sau: 

 - Thực hiện gõ tiếng Việt, có dấu, trên font Times New Roman, cỡ chữ 14. 

 - Tiêu đề của tin, bài cô đọng, súc tích, phản ánh được bản chất của tin, bài; nội 

dung tin, bài ngắn gọn (không quá 200 từ đối với tin, 1.000 từ đối với bài). 

 - Các tin, bài phải gửi bằng file word (không gửi file PDF) và có hình ảnh 

minh họa đính kèm (không lưu, chèn file ảnh vào bản file word của bản tin, bài 

viết). Ảnh đính kèm theo định dạng JPG/JPEG. Video clip theo định dạng 

MP4/AVI. 

 - Không gửi đường link các tin, bài viết đã được đăng trên các báo, tạp chí, 

trang tin điện tử của đơn vị, của ngành… 

Lưu ý: Đối với các tin, bài viết không đảm bảo các yêu cầu nêu trên, Ban 

Biên tập sẽ không duyệt đăng trên Trang thông tin điện tử Đảng uỷ Khối và không 

được tính vào số lượng tin, bài của đơn vị gửi trong 1 năm theo quy định. 

Đề nghị các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến 

binh Khối triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả các nội dung, yêu cầu nêu 

trên. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi, 

- Thường trực Đảng uỷ Khối (b/c),  

- Các CQTMGV Đảng ủy Khối,  

- Lưu BTG. 
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