ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
*
Số 1397-QĐ/TU

Phan Thiết, ngày 11 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
về việc ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng tin, bài
trên Trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy
----- Căn cứ Quyết định số 2733- QĐ/TU, ngày 29/12/2009 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử
(Website) Tỉnh ủy Bình Thuận trên mạng Internet;
- Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại công văn số 1397-CV/BTGTU, ngày 28/7/2014 về việc đề xuất tiêu chí đánh giá chất lượng tin, bài đăng
trên Website Tỉnh ủy Bình Thuận,
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Tiêu chí đánh giá chất lượng
tin, bài trên Website Tỉnh ủy Bình Thuận” trên mạng Internet.
Điều 2: Văn phòng Tỉnh ủy, các ban của Tỉnh uỷ, Đảng ủy Khối các cơ
quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, các huyện, thị, thành ủy, Trường
Chính trị tỉnh, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh có trách nhiệm thực hiện
Quyết định này.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận:
- Như điều 2;

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
(đã ký, đóng dấu)

Nguyễn Mạnh Hùng
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TIÊU CHÍ
đánh giá chất lượng tin, bài trên Website Tỉnh ủy Bình Thuận
trên mạng Internet
(kèm theo Quyết định số 1397- QĐ/TU ngày 11/8/2014
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
------I- Tiêu chí đánh giá:
1. Đối với bài
- Đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
và định hướng của cấp ủy.
- Chủ đề thuộc phạm vi hoạt động của địa phương, cơ quan, đơn vị; truyền
tải được những vấn đề của thực tiễn công tác đặt ra.
- Nội dung bài viết khái quát, tổng kết thực tiễn hoạt động của địa phương,
cơ quan, đơn vị. Nêu được nguyên nhân, đề xuất được giải pháp; không né tránh
mặt trái, điểm yếu, mặt chưa làm được; rút ra những cái mới, dự báo vấn đề mới.
- Có cấu trúc hợp lý (mở bài, thân bài, kết luận). Sử dụng văn phong, ngôn
ngữ báo chí – truyền thông.
2. Đối với tin
- Trả lời được các câu hỏi cơ bản của tin, gồm: Ai? cái gì ? khi nào ? ở đâu ?
tại sao ?
- Có tính thời sự cao, phản ánh kịp thời sự kiện (đăng tải không quá 36 giờ
kể từ khi sự kiện xảy ra).
- Có tính phát hiện tốt, có hiệu ứng xã hội cao.
- Ngắn gọn, súc tích, văn phong rõ ràng.
- Hình ảnh minh họa có bố cục cân đối, đẹp, chú thích rõ ràng.
II- Xếp loại:
1. Tốt
Tin, bài đạt loại tốt khi đạt từ 90% trở lên các tiêu chí nêu trên.
2. Đạt yêu cầu
Tin, bài đạt yêu cầu khi đạt từ 50% - dưới 90% các tiêu chí nêu trên.
3. Không đạt yêu cầu
Tin, bài không đạt yêu cầu khi đạt dưới 50% các tiêu chí nêu trên.
*Chú ý: Tin, bài được đánh giá, xếp hạng là tin, bài chưa đăng trên các
báo, tạp chí khác.
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