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Kính gửi:  Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở. 

       

Thực hiện Công văn số 508-CV/BTGTU, ngày 28/9/2021 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về Tuyên truyền, phổ biến App Mobile “Thông tin tuyên giáo”; Ban Tuyên 

giáo - Dân vận Đảng ủy Khối giới thiệu đến cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở ứng dụng  

“Thông tin tuyên giáo” trên điện thoại di động (App Mobile “Thông tin tuyên giáo”).  

Đây là ứng dụng do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Thông tấn xã 

Việt Nam xây dựng nhằm cung cấp thông tin định hướng, nghiên cứu, tham khảo 

cho đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở. Bên cạnh đó người sử 

dung điện thoại thông minh hệ điều hành Android và iOS đều có thể tải cài đặt 

App để theo dõi thông tin thời sự...(Có hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng 

đính kèm).  

Đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm thực hiện và tuyên truyền, phổ 

biến, giới thiệu rộng rãi dưới nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên và quần chúng biết, 

khai thác sử dụng nhằm lan toả các thông tin chính thống, hữu ích./. 

 

Nơi nhận:                                                        
- Như trên,                        
- Ban TGTU, 
- Thường trực Đảng ủy, 
- Lưu VP, TGDV.                                                           
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