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Bình Thuận, ngày 28 tháng 11  năm 2019 

 

 
QUY ĐỊNH 

về quản lý hoạt động, cung cấp, cập nhật, khai thác sử dụng  
và bảo vệ Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận trên mạng xã hội Facebook 

----- 
 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;  

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05/4/2016; 

Căn cứ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của 

Chính phủ ban hành về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin 

trên mạng; 

Căn cứ Chương trình hành động số 27-NQ/TU, ngày 28/02/2014 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 25/12/2013 

của Bộ Chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội 

và các loại hình truyền thông khác trên Internet; 

Căn cứ Quy định số 1473-QĐ/TU, ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của 

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

Căn cứ Hướng dẫn số 92-HD/BTGTU, ngày 07/10/2019 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 

phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cấp huyện và tương đương; 

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối cơ quan và doanh nghiệp Quy định về quản lý hoạt động, cung cấp, cập nhật, 

khai thác sử dụng  và bảo vệ Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận trên mạng xã hội 

Facebook cụ thể như sau: 
 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Văn phòng, các ban, đoàn thể trực thuộc và các tổ chức đảng trực thuộc 
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Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi chung là các 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp). 

2. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao 

động thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ 

chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận (sau 

đây gọi tắt là CB, ĐV, CCVC-NLĐ) và các tầng lớp nhân dân tham gia cung cấp, cập 

nhật thông tin, khai thác sử dụng Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận. 

Điều 2. Mục đích, yêu cầu 

1. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, 

quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực, trước hết đảm bảo sự ổn định trong 

phạm vi Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận. 

2. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh kịp thời các hoạt động của 

Đảng bộ Khối, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong quá trình thực hiện 

các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và của các cấp ủy 

cơ sở; kịp thời cung cấp thông tin định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phê phán 

các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên Internet; tuyên 

truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. 

Điều 3. Tên, địa chỉ, logo và hình bìa Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận 

1. Fanpage trên mạng xã hội facebook của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh Bình Thuận có tên gọi và nhận diện thương hiệu là Đảng ủy Khối 

Bình Thuận. 

2. Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận trên mạng xã hội facbook có địa chỉ: 

https://www.facebook.com/danguykhoibinhthuan 

3. Hình đại diện của Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận: Là Logo hình tròn 

có nền màu hồng phấn ngoài, màu vàng nằm trong; trên nền là hình Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, phía sau hình Chủ tịch Hồ Chí Minh có hình cờ Tổ quốc Việt Nam và 

cờ Đảng Cộng sản Việt Nam. 

4. Hình bìa: Căn cứ tình hình thực tế và nội dung cần tuyên truyền, Tổ Thư 

ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 lựa chọn hình ảnh tiêu biểu của Đảng ủy Khối cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận trình Trưởng Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy 

Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận quyết định. 
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Chương II 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG 
 

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ của Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận 

1. Cung cấp thường xuyên, kịp thời thông tin về chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương; tuyên truyền, phổ biến 

chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gương điển hình người tốt việc tốt. 

2. Thông tin phản ánh về các hoạt động của Đảng ủy Khối,  Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối, Thường trực Đảng ủy Khối và của các đơn vị trong việc triển khai 

thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

3. Thông tin kịp thời những nội dung chính thống mang tính thời sự giúp  

định hướng dư luận xã hội; tiếp nhận sàng lọc những thông tin phản ánh từ người 

dùng mạng xã hội facebook là CB, ĐV, CCVC-NLĐ để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, 

xử lý và đề xuất cấp trên giải quyết các vấn đề bức xúc chính đáng và hợp pháp 

của CB, ĐV, CCVC-NLĐ và các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối cơ quan 

và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận. 

Điều 5. Quản lý hoạt động của Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận 

1. Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp 

của Ban Thường vụ, Thường trực, Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận. 

2. Thành viên Ban Chỉ đạo 35, Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 của 

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận và các cá nhân được chỉ 

định quản trị viên, biên tập viên có trách nhiệm cập nhật tin bài, thông tin, tài liệu 

lên Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận. 

3. Trách nhiệm Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

Bình Thuận  

a) Tuân thủ Quy chế hoạt động số 03-QC/ĐUK, ngày 23/10/2019 của Ban 

Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận, quản lý về mặt 

nội dung, về tính định hướng chính trị của Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận. 

b) Phân công các thành viên Ban Chỉ đạo 35, Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ 

đạo 35 và chủ trì, phối hợp với các đơn vị bảo đảm việc cung cấp, cập nhật thông 

tin thường xuyên lên Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận. Các thành viên Ban Chỉ 

đạo 35 chịu trách nhiệm về nội dung tin, bài, video mà mình đăng trên Fanpage 

Đảng ủy Khối Bình Thuận. 
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c) Chủ quản lý chức năng “Messenger”, “Bình Luận và nội dung khác” qua 

đó nắm bắt thông tin dư luận xã hội để kịp thời tham mưu định hướng, xử lý, lãnh 

đạo, chỉ đạo và báo cáo cấp trên giải quyết các nguyện vọng chính đáng và hợp 

pháp của CB, ĐV, CCVC-NLĐ trong phạm vi Đảng bộ Khối cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh Bình Thuận. 

4. Trách nhiệm Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận 

a) Tuân thủ Quy chế hoạt động số 03-QC/ĐUK, ngày 23/10/2019 của Ban 

Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận, quản lý 

chặt về mặt cấu hình kỹ thuật Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận; chủ động tham 

mưu hoặc tùy theo khả năng chuyên môn xây dựng các tính năng phát triển riêng 

cho Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận.  

b) Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo 35 về bảo mật tài khoản của Fanpage 

Đảng ủy Khối Bình Thuận và rà soát bảo mật cho các tài khoản trước khi được chỉ 

định quản trị viên, biên tập viên. 

c) Hướng dẫn thành viên Ban Chỉ đạo 35 bảo mật tài khoản facebook cá 

nhân, phân tích thông tin, hình ảnh, video và cách thức đăng bài, chia sẻ thông tin 

từ các nguồn thông tin chính thống. 

5. Văn phòng Đảng ủy Khối chịu trách nhiệm trong việc nâng cấp và quản lý 

chức năng liên kết xuất tin, bài, tài liệu trên Trang thông tin điện tử tại địa chỉ 

http://danguykhoibinhthuan.vn lên Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận sau khi 

được kiểm duyệt. 

6. Mọi hoạt động của Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận phải tuân thủ các 

chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật hiện hành của Nhà nước về cung 

cấp, quản lý, khai thác và chia sẻ thông tin trên Internet. 
 

Chương III 

CUNG CẤP, CẬP NHẬT THÔNG TIN VÀ CÔNG TÁC BIÊN TẬP 

FANPAGE ĐẢNG ỦY KHỐI BÌNH THUẬN 
 

Điều 6. Nội dung thông tin, dữ liệu được cung cấp và cập nhật trên 

Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận 

1. Thông tin cung cấp lên Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận phải chính xác 

theo quy định tại Điều 28, Luật Công nghệ thông tin và Điều 4, Nghị định 
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64/2007/NĐ-CP, ngày 10/4/2007 của Chính phủ và Nghị định số 02/VBHN-

BTTTT, ngày 10/5/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý, cung cấp, 

sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. 

2. Nội dung thông tin gồm: 

a) Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tin tức hoạt động; văn bản chỉ đạo 

và điều hành đã được đăng trên Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận tại địa chỉ http://danguykhoibinhthuan.vn. 

b) Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, đường 

lối, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

c) Thông tin đấu tranh phản bác về các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên 

tạc, bôi nhọ của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, phản động chống phá Đảng và 

Nhà nước. 

d) Hình ảnh, banner quảng bá, video tuyên truyền về những hoạt động của Đảng 

bộ Khối, phim tư liệu chính thống tuyên truyền về những chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. 

e) Thông tin về kinh tế, xã hội, an ninh, chính trị, văn hóa, văn nghệ, thể dục, 

thể thao,…những thông tin không vi phạm quy định pháp luật và không trái với 

thuần phong, mỹ tục, văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. 

f) Thông tin chia sẻ từ các Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử, 

báo điện tử chính thống, các fanpage chính thống và phải có sự kiểm duyệt của 

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

g) Đối với các thông tin sưu tầm, thu thập, sử dụng lại thì phải ghi rõ xuất xứ 

của nguồn tin, bài đảm bảo phù hợp với yêu cầu của cơ quan chủ quản và quy định 

của pháp luật. 

h) Các thông tin, dữ liệu không được đăng tải và cập nhật lên Fanpage Đảng 

ủy Khối Bình Thuận: Thông tin, văn kiện, tư liệu mật hoặc không được phổ biến 

trên các phương tiện thông tin đại chúng; các thông tin sai sự thật, không lành 

mạnh, mang tính suy diễn, đã kích chống phá và đi ngược lại chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các thông tin sai sự thật cố tình làm 

mất uy tín tổ chức, cá nhân.  

Điều 7. Công tác biên tập trên Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận 

1. Ban Chỉ đạo 35 và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 chịu trách nhiệm 

trước Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về các thông tin, dữ liệu được đưa lên 
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Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận; có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên Ban Chỉ đạo 35, Tổ Thư ký giúp việc 35 và chỉ đạo kịp thời trong việc 

cung cấp, cập nhật những thông tin nóng lên Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận. 

2. Thường trực Ban Chỉ đạo 35, Quản trị viên và Biên tập viên Fanpage 

Đảng ủy Khối Bình Thuận có trách nhiệm tiếp nhận các thông tin, kiểm tra nguồn 

gốc thông tin, biên tập, xử lý và kiểm duyệt các thông tin đăng trên Fanpage Đảng 

ủy Khối Bình Thuận.  

3. Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 có trách nhiệm tham mưu việc đánh 

giá chất lượng thông tin, thống kê Fanpage, báo cáo kết quả hoạt động của 

Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận cho Ban Chỉ đạo 35 và Thường trực Đảng ủy 

Khối định kỳ theo quy định. 

Chương IV 

KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

ĐẢNG ỦY KHỐI 
 

Điều 8. Quy định việc khai thác, sử dụng Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận 

1. Mọi tổ chức và cá nhân được quyền truy cập khai thác và sử dụng tất cả 

các thông tin trên Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận. 

2. Lãnh đạo các ban, đoàn thể trực thuộc và các cấp ủy cơ sở phối hợp với 

lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giới thiệu Fanpage Đảng ủy Khối Bình 

Thuận đến rộng rãi CB, ĐV, CCVC-NLĐ để nắm rõ các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xem đây là một trong những kênh 

thông tin chính thống từ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận. 

Qua đó, đề nghị CB, ĐV, CCVC-NLĐ tại các ban, đoàn thể trực thuộc và các tổ 

chức đảng trực thuộc tham gia thích (Like), đánh giá Fanpage, chia sẻ công khai 

(Share) các bài viết trên Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận đồng thời mời tất cả 

bạn bè trên facebook tham gia Like, đánh giá, Share các bài viết trên Fanpage 

Đảng ủy Khối Bình Thuận để các tầng lớp nhân dân được biết. 

Điều 9. Quy định việc bảo vệ Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận 

1. CB, ĐV, CCVC-NLĐ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức 

đảng trực thuộc Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nghiêm túc thực hiện 

Quy định này. 

2. Theo dõi, bảo vệ, phản ánh những thông tin sai lệch được đăng tải trên 

Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận về Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối, Thường 
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trực Đảng ủy Khối qua chức năng “Commnet”, “Messenger” trên Fanpage Đảng 

ủy Khối Bình Thuận để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý các thông tin sai lệch. 

3. Nghiêm cấm việc lợi dụng Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận để tuyên 

truyền, phát tán các thông tin không lành lạnh, sai sự thật, mang tính suy diễn, 

những luận điệu xuyên tạc, nói xấu nhằm chống phá Đảng và Nhà nước, gây mất 

đoàn kết nội bộ. 

4. Việc sử dụng, sao chép, chia sẻ hình ảnh, video, số liệu, văn kiện, tư liệu 

từ Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận để đăng tải trên các trang báo điện tử, mạng 

xã hội phải ghi rõ nguồn trích dẫn từ Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận. 

5. Ban Chỉ đạo 35, Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35, Quản trị viên và 

Biên tập viên Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận có trách nhiệm theo dõi hoạt 

động Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận kịp thời xử lý, báo cáo Thường trực 

Đảng ủy Khối khi có những dấu hiệu, nguy cơ mất an toàn an ninh, thông tin mạng 

ảnh hưởng đến hoạt động của Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận. Trưởng và Phó 

Ban Chỉ đạo 35 chịu trách nhiệm về việc gỡ bỏ những tin, bài không bảo đảm; chỉ 

đạo Quản trị viên theo dõi xóa bỏ vai trò tham gia quản lý Fanpage Đảng ủy Khối 

Bình Thuận đối với các tài khoản người dùng khi nghỉ hưu, chuyển công tác hoặc 

thực hiện không đảm bảo theo quy định. 

6. Những cá nhân tham gia quản lý, điều hành Fanpage Đảng ủy Khối Bình 

Thuận trước hết bảo mật tài khoản cá nhân đảo bảo theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 

35, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo phân quyền cấp phát, định kỳ thay 

đổi mật khẩu 06 tháng/01 lần và sử dụng mật khẩu với mức độ phức tạp (bao gồm 

chữ hoa, thường, số và ký tự đặc biệt). 

7. Khi xảy ra mất an toàn, an ninh thông tin mạng (Hacker) 

a) Đối với Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận bị tấn công: Thực hiện liên 

kết thông qua các tài khoản tham gia quản trị viên tiến hành lấy lại Fanpage Đảng 

ủy Khối Bình Thuận. 

b) Đối tới 01 trong những tài khoản Quản trị viên hoặc Biên tập viên 

Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận bị tấn công: Thông qua các tài khoản quản trị 

Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận khác xóa vai trò quản trị viên, biên tập viên 

của tài khoản quản trị bị tấn công khỏi Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận; chủ tài 

khoản bị tấn công phối hợp với Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 thực hiện kỹ 

thuật lấy lại tài khoản cá nhân Quản trị viên hoặc Biên tập viên bị tấn công. 
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c) Đối với 01 trong những tài khoản tham gia các vai trò khác trên Fanpage 

Đảng ủy Khối Bình Thuận bị tấn công: Chủ tài khoản bị tấn công phải báo cáo 

nhanh với Ban Chỉ đạo 35 để chỉ đạo Quản trị viên thực hiện khóa vai trò của tài 

khoản bị tấn công trên Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận và chỉ đạo Tổ Thư ký 

giúp việc Ban Chỉ đạo 35 phối hợp với chủ tài khoản facebook bị tấn công thực 

hiện kỹ thuật lấy lại tài khoản cá nhân. 
 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 10. Trách nhiệm thực hiện 

1. Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp phổ biến rộng rãi Fanpage Đảng ủy Khối Bình Thuận đến toàn 

thể CB, ĐV, CCVC-NLĐ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình. 

2. Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối chủ trì, chỉ đạo Ban Tuyên giáo - Dân vận 

phối hợp với Văn phòng Đảng ủy hướng dẫn, theo dõi việc triển khai thực hiện 

Quy định này trong toàn Đảng bộ Khối. 

3. Trong quá trình thực hiện Quy định, nếu có vấn đề mới phát sinh, cần sửa 

đổi, bổ sung, Ban Tuyên giáo - Dân vận báo cáo Ban Chỉ đạo 35 tổng hợp, đề xuất 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh, 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
- Văn phòng Tỉnh ủy, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở,                                                        
- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, 
- Thành viên BCĐ 35 Đảng ủy Khối, 
- Các ban, đoàn thể trực thuộc ĐUK, 
- Lưu VP, BCĐ 35. Khánh VP.    

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 
 
 
 

Lê Thị Hải Duyên 
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