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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

* 

Số 2651-CV/VPTU 
V/v đề xuất hướng xử lý đối với tin, bài 

của các đơn vị trùng nội dung  

và đăng tải chậm 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
 Phan Thiết, ngày 21 tháng 9 năm 2015 

 

                Kính gửi: Trưởng Ban Biên tập Website Tỉnh ủy. 

Qua theo dõi tình hình cập nhật tin, bài của các đơn vị trên Website 

Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy nhận thấy có nhiều tin, bài cập nhật trùng về 

nội dung và đăng tải chậm (quá 36 giờ) kể từ khi sự kiện, hội nghị diễn ra.  

Để nâng cao chất lượng tin, bài và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 

1397-QĐ/TU, ngày 11/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí đánh 

giá chất lượng tin, bài trên Website Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy đề xuất đồng 

chí Trưởng Ban Biên tập, một số vấn đề như sau:  

1. Tin, bài nào đăng tải sau và có nội dung giống từ 80% trở lên so với 

tin, bài đã cập nhật; hoặc tin, bài đăng tải trên 36 giờ kể từ khi sự kiện, hội 

nghị diễn ra, sẽ bị xóa. 

2. Định kỳ hằng tuần, Thư ký Ban Biên tập chọn lựa danh sách các 

tin, bài trùng nội dung và đăng tải chậm, trình Trưởng Ban cho ý kiến; sau 

khi có ý kiến của Trưởng Ban, Thư ký Ban Biên tập thông báo tới các đơn vị 

có liên quan và gửi danh sách này cho Văn phòng Tỉnh ủy.  

3. Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện xóa các tin, bài trên Website Tỉnh ủy 

(nếu có). 

Văn phòng Tỉnh ủy đề nghị đồng chí Trưởng Ban Biên tập Website có 

ý kiến./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);   

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
(đã ký, đóng dấu) 
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