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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Fanpage “Đảng ủy Khối Bình Thuận” trên mạng xã hội Facebook 
----- 

 
Căn cứ Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa 

XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các 

quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, 

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 QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Thành lập Fanpage của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp 

tỉnh có tên “Đảng ủy Khối Bình Thuận” là kênh thông tin tuyên truyền chính 

thống của Đảng ủy Khối trên mạng xã hội Facebook. 

Điều 2. Ban Biên tập Fanpage “Đảng ủy Khối Bình Thuận”, gồm các thành 

viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối theo Quyết định số 421-QĐ/ĐUK, ngày 

23/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

Điều 3. Fanpage “Đảng ủy Khối Bình Thuận” cung cấp 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 - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 

gương điển hình người tốt việc tốt; thông tin kịp thời những nội dung chính thống 

mang tính thời sự giúp định hướng dư luận xã hội. Qua đó giúp bảo vệ nền tảng tư 
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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. 

Điều 4: Văn phòng, các ban, các đoàn thể trực thuộc, các chi, đảng bộ cơ sở 

và Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối có trách nhiệm thực hiện Quyết định này. 

 

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

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 
 
 
 
 

Lê Đức Hùng 
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