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KInh gü'i: - Các chi, clang bt Co sâ, 
- Các doàn the Khôi. 

Thirc hin Thông báo si 173-TB/TW ngày 06/4/2020 cüa Ban BI thu v tip 
tue thuc hiên Chi thi so 1 1-CT/TW cüa Bô ChInh tn (khóa VIII) ye viêc mua và 
dQc báo, tgp chI cia Dáng; can cir Kê ho.ch so 06-HD/BTQ ngày 04/8/2021 cüa 
Báo Tuyên Quang ye Phát hành báo din tt'r (Báo Tuyên Quang online). Ban 
Thtthng vii Dâng üy Khôi các Co quan và doanh nghip tinh yêu câu cap üy các 
chi, clang b co sâ, các doàn the Khôi triên khai thirc hin mt so ni dung sau: 

1- Tuyên truyn dn can b, clang viên, cong chirc, viên chirc, doàn viên, hi vien, 
nguàri lao dng ye vic phát hành Báo Tuyên Quang online trên môi tnrt'Yng internet: Trang 
website cüa Báo Tuyên Quang online (baotuyenquang.com.vn) và Fanpage Báo Tuyên 
Quang online (http://wwwfacebook  corn/baotuyenquang. corn. vii). 

2- Hincng dn truy cap, kt n& Báo Tuyên Quang online trên các thiêt bj 
cam tay (din thoi thông minh, ipad,...); theo dOi Báo Tuyên Quang online bang 
each t?o  lôi tat trên man hInh may tInh, din thoi thông minh, may tInh bang (co 
hu'áng dan tgo 161 tat kern theo,); thi.thng xuyên d9c, theo dôi, like, chia sé, bInh 
lun, mi btn be tuong tác Fanpage Báo Tuyên Quang online. 

Báo cáo kt qua trin khai, thirc hin; s luqng ngui truy ctp, kt ni vOi 
Báo Tuyên Quang online ye Dáng üy Khôi các co quan vâ doanh nghip tinh (qua 
Ban Tuyên giáo Dáng ñy Khói) trinrc ngãy 15/9/202 1. 

Noi nhân: — 
- Nhu trên (thrc hin), 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy, 
- Báo Tuyên Quang, 
- Thumg tr1rc Dâng üy Khôi, 
- Các ban, Van phOng Dãng Uy Khôi, 
- Các doàn the Khôi, 
- Luu VP Dáng üy Khôi. 
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Htróng dn t.o 1i tt trang website Báo Tuyên Quang 

1. 06i vái he diu hành lOS: 

Btrrc 1: Vào trinh duyt Safiri 
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Tuen uang E N 

Thu'o'ng trçrc Tinh üy chüc mimg kic luç'ng COng an 
tinh 

Nhãn thp k9 niêrn 76 näm Ngây Iruyén (hông COng an nhân 
dan Vt Nam (19-8-1945 - 19-8-2021) vá 16 nàni Ngay hOi 
toán dan bào v an nmh i6 quôc (19-8-2085 - 19-8-2021). car 
dÔng chi Chu Van Lam. Uy vén BCH Trung uong Dàng, 8 
thu-  Tinh y, Ththng [Joan dal bu Quc h tinh: Lé Th Kim 
Dung, Phó Bi thu Thu&ng trrc Tinh jy, Chi) (jch HDND tnh: 
Nguyen Van Sen. Phô Bi thu Tnh üy, Ch tich UBND tnh d 
dn thàm, chc rnüng can bi. chin s9 crc uvng COng an tinh 

UBND tinh cho 9 kin cáo nhiêrn vu quari 
tr9ng 

. ThU tung chi do dy nhanh tin do giái 
ngân k hoach von d&i tu' cOng nárn 
2021 

Tri4n khai Chuo'ng trnh hành dông cUa 
MTTQ Va cac tO chu'c thánh viên thLrc 

Btro'c 3: An vào tñy chon khoanh trôn duói man hinh 



Bu&c 4: An Them vào MH chInh 
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Buo'c 5: Biu tuçvng 1i tht hién ra ngoài man hInh 
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2. Dôi vói he diêu hành Androi: 

Bu'ó'c 1: Vâo trInh duyt Chrome 



Bu'o'c 2: Go da chi baotuyenquang.com.vn  
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UBND tinh cho kiên các nhiêm vu quan 
trpng 

Thu tuOng chi do dy nhanh t1en d giái 
ngân kê hoach v6n dâu tir cOng nàm 
2021 

Trin khai Chirnng trinh hành dãng cOa 
MTTQ và các t6 chU'c thành viên thu'c 
hiên Nghi quyê't ctia Dáng 

Bu*c 3: An nut 3 chm khoanh tràn ben trên man hInh 
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Tugen Quang EN 

Thträng trrc Tinh 1iy chUc mCrng Irc krcYng COng 
an tinh 

- Nhãn dp k nirn 76 nãm Ngay truy'ên thng Cong an 
nhän dan Vit Nam (19-8-1945 - 19-8-2021) Va 16 näm 

Ngay hOi toàn dan bo v an ninh T6 quOc (19-8-2005 - 
19-8-2021), các dOng chi: Chgu Van Lam, 1iy vién BCH 
Trung u'ang Oáng, Bi tht.r Tnh iy, Truóng Doàn cI bieu 
Qu6c hOi tnh; Lé Thi Kim Dung, Phó 81 thLr Thtxäng trirc 
Tinh üy, Ch tch HND tnh; Nguyn Van San, PhO 81 thu 
Tinh üy, Cht tich UBND tinh dã dn thãm, ch11c mUng can 
bô, chiê'n s9 Itrc krang Cong an tnh. 
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Btroc 4: An Them vào Man hInh chInh 

12:18 

0 1 m.baotu 

1jOz 
/ / . 

1.0 C 

Tugtn Quang. The mài 

ThéAndanhmài 

') Nhât k 

~' Tp cTâ ti xuông 

* Däutrang 

0 Các the gân ây 
ThLräng trçrc Tinh 

an tinh 

Tn 1 

- Nhân dip k nim 7 
nhân dan Viêt Nam 
Ngay hOi toAn dan b. 
lg-8-2021), cac dbn' 

Trung rcing Dng, Bi 
Qu6c hOi tinh; Lê Thi 
Ti'nh t.Jy, Chiii tich HD 
Tinh üy, Chi lich UBI 
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2021 

irign khai Chucing trinh hành ctng cia 
MTTQ và các t6 ch(rc thành viên thu'c 
hin Ngh quyet cüa Dng 



I rn.baotuyenquangcom.vn  
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Thirdng trçrc Tinh iy chüc mtrng ftrc krcng 

Them vào Man hlnh chinh 

Báo Tuyên Quang din tCr 

Htiy 

UflHt)NL) 
Tnh iy, Ch tich UBND tinh cia cTn thãm, chUc mtxng cán 

tO, chin s yc u'cfng Cong, 

U8ND t1nh cho kn các nhirn vu quan 
trong 

Thu tuOng chi do day nhanh tiên do gtái 
: ngan kê hoach v6n Thu ttx cong narn 

2021 

Trin khai chucing trinh tiánh dOng ca 
MTTQ và các t6 ch&c thành viên thuc 
hin Ngh quyêt cUa Dáng 

Bu'ó'c 5: An Them 
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Thu'äng truc Tinh ty chUc rnrng I crc IucYng Cong 
an tinh 

- Nhãn dip k niêm 76 nãm Ngay truy'en th6ng Cong an 
nhàn dan Viêt Nam (19-8-1945 - 19-8-2021) Va 16 näm 
Ngay hi toàn dan bo v an ninh T6 qu6c (1 9-8-2005 - 
19-8-2021), cac d5ng chi: Chu Van Lam, Uy viên BCH 
Trung ircng fJng, Bi thu Tinh üy, lrLràng foãn di bu 
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Bu*c 6: An Them 

Them vào man hlnh Châ? 

Chum và gift m5t biu tirclng hoc cham 

Them d them vào man hlnh Chä. 

Bão Tuyên Quang ctiên t,.r 



Buó'c 7: Biêu trçing 1i tt hin ra ngoài man hInh 
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