
Ncii nhân:  
- Nhu trên; 
- BTGTW (dê báo cáo); 
- TTTU (dé báo cáo) 
- Các ban Dãng,VPTU; 
- Lãnh dao Ban; 
- Các phông trong Ban; 
- Lmi VT, TT-TH. 

K/T TRIX€NG BAN 
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RIfONG BAN 

Lan Duyen 

THANH U HA NOT BANG CQNG SAN VIT NAM 
BAN TUYEN GIAO 

* Ha Nói, ngayjj tháng 9 nàm 2021 

Kmnh gi:ri: - Ban Tuyên giáo các qun, huyn, thj u; 
- Dâng u' trçrc thuc Thành u; 
- MTTQ và to chCrc chInh trj - xà hi Thânh phô; 
- CeS V &Tth;Ngci vçDuJch giin&TruyênthOng 
- Hi nhà báo Thnh phô; 
- Hi Lien hip V.n h9c - Ngh thut HàNi; 
- Các co quan báo, dài, bàn tin Thành phô. 

Thirc hin Cong van s 1395 - CV/BTGTW ngày 21/9/2021 cüa Ban Tuyên 

giáo Trung uang v vic Trien khai App Mobile "Thông tin tuyên giáo ", nhm trin 

khai k hotch xay dirng, dua vào hott dng üng ding "Thông tin tuyên giáo" trên 

din thoii di dng (App Mobile "Thông tin tuyên giáo"), d cung cp thông tin djnh 

huóng, nghiên c1ru, tham khào cho di ngü báo cáo viên các cp và tuyên truyn 

viên Co si (dã duçc khai truong vào sang 29/9/202 1). 

D hoàn tt các buc chun b cho vic sü' d1rng App, d nghj Co quan, don vj 

thông báo tói các báo cáo viên thirc hin các thao tác k5 thut theo van bàn dính kern. 

Các dng chI duqc cp tài khoân có quyn truy cap, sir dirng tt cã cac tài 

1iu phiic vii cOng tác tuyên truyn ming däng tái trên App. Ben cnh do, nhu'ng 

nguôi sà ding din thoai di dng thông mirth h diu hành Android và iOS du có 

th tái, cài dat  App v din thoi d theo dOi thông tin thi sir. 

Ban Tuyên giáo Thành u d nghj các co' quan, don vj giO'i thiu App rng 

räi d dông dâo can b, dáng viên, Nhân dan dugc bit, khai thác, sü diing nhm 

lan tOa các thông tin chinli thng, hüu Ich. 

s 56CV/BTGTU 
Trién Ithai App Mobile "Thông tin tuyên giáo" 



HUNG DAN 
CAl DJT VA stY DUNG  ING  DUNG  "THÔNG TIN TUYEN GIAO" 

A. Cal dt 

Vào CHplay trén Android hoc Apple Store trên Iphone. TIm kim tü theo 
khóa "Tuyên Giáo" có hInh dai  din 

Android Iphone 
10:00 

TuyênGiéo 0. , 

4 * trô len 4,5 * trd len Gia dinh 
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Mo TuyCn Giâo 
VNA Technical Centre Tin ICc Va Tap chi 

TpChiTuyénGiao 

Appnews Vietnam JSC • Tin tcrc và Tp chi 

63MB ID 100+ ,ThanhniénVietNam 
Trung ung Doan TNCS 4CM 
15* 68MB 011 Tr+ 
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fl Lch 
Lich Cong Giao 2021 

Cong Guao Lol song 
4,8* 6.3 MB W1ON+ 

D 
São Dan tn - Dantni.com.vn  

Dantri News Tin tCrc và Tap chi 
ID100N+ 42* 23MB 

Google Maps 
Oiêu hiiOng và Giao thông 

***** 

CAP WHAT 
nE, vnEdu Teacher 

VNPT Group Gidoduc 
37* 11MB OHOON+ 

CafeF - Tin tCrc, tài chinh klnh te chung... 

VCCORP TintCcvàTapchi 
4,1 * 33 MB 01100 Ni- 
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Tuôi Tré Online 

São Tu6i Tré Tin ICc vâ Tap clii 
4,3* 11 MB 01100 Ni-- 
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App Arcade Tim kiém 

Ngithi dung download ye và cài dt 



B. Sir diing 

BuOc 1: DAng nhp bang s din thoai và mt khu dä duçic cp (qua tin nhän SMS so 

din thoi dã dang k) 

Click vâo "Dang nhp" trong Menu üng ding Nhp thông tin "S din thoi" vã "Mit khtu" 
dirçic cung cap 
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Cancei Authenticate 

iIIAIF 

Sang nhap 

Dangnhâp 

Trangchu 

Hi.ràngdânsidyng 

- Thong tin lien he 

Caidt(rngdvng 
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Nhàp so diên thoal 
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o•000 
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Tui giao din chInh cüa üng ding, ngithi dñng 
click vào biêu tllclng hinh ngithi 

TIN THfl SIJ SINH HOT CHI BO BAO CÁO VIEN 

Ong Mike Pence có clöng thai chuán bi 

tranh cir T6ng thông M 

IJ (liinhi Irj 

Ti giao din trang dôi mt khâu, nguôi dung 
nhp mt khâu m6i, an "Xác nhn" và quay 
lai Buâc 1 dê "Däng nhp" 

Mat khu mOi 

Quan he hap täc giO'a Thông 
tâ'n xâ Viêt Nam và KPL ngày 
càng ben chat 

ThirTu. 15/09)2021 18:12 

Khai mac KhOa h9p In thU 
48 Hi dng Nhân quyên 
Lien hap qudc 

TOO Iii. 15/09/2021 05:58 

BAN TUYEN GIAO TRUNG L(JNG 

TRUN6  'I'.\I 'IIIONG TIN 

(:ON(1 TM: TUYEN (lAO 

Mt khaL' CU 

Nhâp ti mat khäu 

- Odi mat khu 

BuOc 2: Thirrc hin di mt khu btng each 
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XIN CHAO VIET KEVIN 

l Trangchi 

1J Chinh trj 

TIN THI SlY SINH HOAT CHI BO BAO CÁO VIEN 

Kinht 

Van hóa 

Sinh ho?t chi bô 

LJ Bãocãoviên 

OJ Cong tác tuyen giáo 

J Thông tin chuyên d'ê 

Nghip vu tuyên truyCn ming 

HiràngdnsCrdyng 

Thông tin lien he 

g CàicTãt 

Giá yang trong niróc dáo chiêu gim 

manh tâi 600.000 dông mÔi krang 

O (hInh trj 

Quan h hap täc giOa Thông 
tn xã Viêt Nam và KPL ngày 
càng ben chat 

Thülu. 15/09/2021 18:12 

Khai mac Khóa hop Ian thU 
48 Hi dbng Nhân quyn 
Lien hp qu6c 

Thi hr. 15/09/2021 05:58 

DANG XUAT 

Th giOi 

I 

TI IO\( TI\ it VF\ (I() 

Bithc 3: Truy cp các ni dung qua menu (hInh ben trái) hotc qua các Tab (hInh ben phâi) 

- Các huàng dn sü diing chi tit nm trong miic "Hrnng dn sir diing" trén üng 
diing. 

Ghi chü: 

- Lien he, gop j v ni dung App: ding chI Nguyen Lan Phu'oi'zg, phOng Báo cáo viên. 

Diên thoai: 080.45342/ 0983 778686, E-mail. thongtintuyengiaobtg1w. vn   

- Ho trçf kY thutt: Trung tam K2 thut Thông tan - Thông tn xâ Viet Nam. 

Diên thogi: 024.39333263. 
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