
ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN 

HUYỆN ỦY NINH PHƯỚC 

* 

Số           -CV/HU 
Tuyên truyền, phổ biến, khai thác thông tin; 

 cập nhật tin, bài lên Cổng thông tin điện tử  

Đảng bộ Huyện Ninh Phước 

 

 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Ninh Phước, ngày       tháng 9 năm 2022 

   

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện, 

- Các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể 

 chính trị-xã hội huyện, 

- Các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc. 

 

 

 

Thực hiện Công văn số 01-CV/BCĐ, ngày 15/9/2022 của Ban Chỉ đạo 

Website Tỉnh ủy về tăng cường phổ biến, khai thác thông tin; cập nhật tin, bài lên 

Website Tỉnh ủy và các cổng thành phần. Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh 

Thuận và cổng thông tin điện tử thành phần Đảng bộ huyện Ninh Phước đã vận 

hành và hoạt động chính thức từ ngày 02/9/2022; nhằm phát huy hiệu quả sử dụng 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Tỉnh và cổng thành phần Đảng bộ huyện, qua đó, 

kịp thời phổ biến chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các Cấp uỷ, Chính quyền từ Tỉnh xuống cơ 

sở; Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu: 

1. Các Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính 

trị xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện chỉ đạo, phổ 

biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, nhân dân 

biết và thường xuyên truy cập vào Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh 

Thuận và cổng thành phần Đảng bộ huyện Ninh Phước (đường dẫn 

https://ninhthuan.dcs.vn); đồng thời động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên 

công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thường xuyên tham gia viết bài phản ánh 

kết quả hoạt động trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính 

trị, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội… từ huyện đến cơ sở; xem đây là kênh quan 

trọng, chính thống, là nguồn cung cấp thông tin, tư liệu, số liệu kịp thời, trung thực, 

khách quan, chính xác phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền. 

2. Giao Văn phòng Huyện ủy chủ trì phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

trong quản lý các vấn đề về kỹ thuật, giao diện của Cổng thông tin phù hợp theo 

giao diện chung của Cổng thông tin Đảng bộ Tỉnh. 

3. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các cơ quan liên quan, 

https://ninhthuan.dcs.vn/
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tiếp nhận các bài viết, duyệt và đăng bài lên Cổng thông tin theo quy định; định kỳ 

báo cáo kết quả hoạt động của cổng thông tin cho Ban Thường vụ Huyện ủy. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Các Ban Đảng Huyện ủy, 

- Trung tâm Chính trị huyện, 

- Ban Chỉ đạo CTTĐT Đảng bộ huyện, 

- Các đồng chí Huyện ủy viên (khóa XII), 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tuấn 
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