TtNH U DONG THAP
BAN TUYEN GIAO
*
So 477-C V/BTGTU

BANG CQNG SAN VIT NAM
I*3ng Tháp, ngày 04 tháng 10 nám 2021

Trie2n khai, cài dt i'rng ding
"Thông tin Tuyên giáo" trên ä'in thoqi di dng

KInh gi: - Các huyên u, thânh ur, dãng uS' trirc thuc Tinh u5',
- Các cci quan tham mu'u, gi(ip vic cüa Tinh u5',
- U5' ban M.t trn T qu& Vit Nam Tinh,
- Các t chirc chInh tn - xã hi Tinh,
MCHT!EP
- Các so', ban, ngành Tinh,
- Các ca quan Khi Thông tin dai chñng,
Y
I
- Cng Thông tin din to' Dng Tháp,
huyn
- Ban tuyên giáo (tuyên hun) huyn u5', thành
dãng uS' trirc thuc Tinh uS',
- Các dng chi Báo cáo viên cp Tinh.

Ngày 21/9/2021, Ban Tuyên giáo Trung ucing ban hánh Cong van s

uS',

1395-

CV/BTGTW v vic trin khai App Mobile "Thông tin tuyên giáo".
Ngày 29/9/2021, Ban Tuyên giáo Trung uo'ng phôi hçp Thông Tan xã Vit
Nam khai tn.rcYng o'ng diing "Thông tin Tuyên giáo" trên din thoai di dng (App
Mobile "Thông tin Tuyên giáo") dê cung

cap

thông tin djrih hixàng, nghiên co'u,

tham kháo cho di ngü báo cáo viên, tuyên tmyn viên c

so',

can b, dãng viên và

Nhân dan drni dng các file tài lieu, Mnh ánh, video.
NhAm lan toã các thông tin chInh tMng, hiru Ich cüa App Mobile "Thông tin
Tuyên giáo" phic v cong tác thông tin, tuyên truyên, Ban Tuyên giáo Tinh

uS' gi:ri

các da phixcing, dicn vj, các dng chi Báo cáo viên cp tinh ni dung huo'ng dn cài
dt và so' dung App Mobile "Thông tin Tuyên giáo" (co Hu'ó'ng dJn kern theo).
D nghj các dja phixang, don v triën khai dn can b, dãng viên, cong cho'c,
viên chirc, doàn viên, hi viên cài d.t,

so'

diing App Mobile "Thông tin Tuyên

giáo"; dng tho'i, thông tin, tuyên truyn dn ngi..ro'i dan

so'

diing din thoai di dng

thông minh h diu hánh Android vá iOS câi dt App Mobile "Thông tin Tuyên
giáo" d theo dOi thông tin tho'i sr.

2
* Lwu fl: Tài 1iu phc vi cong tác tuyên truyn ming däng tâi trén App chi
dành riêng di vâi các dng chI dugc Ban Tuyên giáo Trung uang cp tài khoãn
truy cap.
D nghj cp ur các dja phixcrng, don vj quan tam thirc hin.
KIT TRTXCNG BAN

Nai nhân:
- Ban Tuyên giáo Trung uang (02 noi),
- Vi Tuyên truyen, Vi BC-XB,
Vi Tong hçrp, Trung tam TTCTTG - BTGTW
- Thuông trlrc Tinh us',
- Lãnh dao Ban,
- Nhu trên (thirc hin),
- Các phông nghip vi cüa Ban,
- Luu BTGTU + PhOng TT Va BC-XB (LTMH).
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H1JNG DAN
cAi DIT VA S DIJNG UNG DIJNG "THÔNG TIN TUYEN GIAO"
A. Cài dt
Vào CHplay trén Android ho.c Apple Store trên Iphone. TIm kim tr theo
khóa "Tuyên Giáo" có hInh dai din
BAN TUYN GIAO TINH UvJ
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B. Sir diing
Bucrc 1: Däng nhp bang s diên thoi va mt khu dã dirçc cp (qua tin nhän SMS so
din thoi d dãng ks')

Click vào "Dang nhp" trong Menu frng ding

N}ip thông tin "S din thoi" và "Met khâu"
duc cung cap
I
Authenticate

( Dangnhap)
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Nhàp s6 diên thoai
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Buóc 2: Thirc hin di mt khu bang each

Tai giao din chInh cüa ing diing, nguii dung Tai giao din trang dôi mt khâu, nguó'i di'ing
nhp mt khâu mói, an "Xác nhn" và quay
click vào biêu tucmg hInh ngu?ñ
Iai Bi.rrc 1 dê "Däng nl4p"
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Brn9c 3: Truy cap các nôi dung qua menu (hinh ben trái) hoc qua các Tab (hmnh ben phãi)
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- Các huóng dn sü ditng chi tit nm trong miic "Huó'ng dn sir ding" trên img
diing.
Ghi ch(i:
- Lien he, gop j v ni dung App: dng chI Nguyen Lan Phwcmg, phông Báo cáo viên.
Diên thoai: 080.45342/0983778686; E-mail: thongtin tuvengiao btgtw. vn
-

trçx k9 thut: Trung tam K9 thut Thông tn - Thông tn xã Vit Nam.

Dién thoai: 024.39333263.

