
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY AN 

Số:            /UBND 
 

V/v công tác tuyên truyền 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Tuy An, ngày      tháng 02 năm 2023 

   

Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 

 

UBND huyện Tuy An nhận Công văn số 99/STTTT-TTBCXB ngày 

06/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc công tác tuyên truyền. Theo 

đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin tại Công văn số 11/VHTT ngày    

09/02/2023 về việc ký ban hành công tác tuyên truyền. 

UBND huyện yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện và UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tuyên 

truyền trên Trang thông tin điện tử huyện, hệ thống thông tin cơ sở, hệ thống Đài 

Truyền thanh với các nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng theo chỉ đạo của 

Tỉnh ủy tại Công văn số 449-CV/TU ngày 31/01/2023. 

2. Triển khai tuyên truyền các nội dung trọng tâm trong tháng 02/2023 theo 

định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số 1390-CV/BTGTU ngày 

01/02/2023. 

3. Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ 

Nguyên (01/3/1923 -01/3/2023) theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại 

Hướng dẫn số 76-HD/BTGTU ngày 02/02/2023. 

4. Tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 19/01/2023 của 

UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Vì người nghèo -Không 

để ai bị bỏ lại phía sau" tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025. 

5. Tuyên truyền, đưa tin về các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện 

lịch sử quan trọng trong năm 2023 diễn ra trên địa bàn huyện. 

6. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của HĐND tỉnh, 

huyện đã ban hành trong năm 2022, nhất là đối với các nghị quyết liên quan chế 

độ, chính sách của người dân để tạo sự đồng thuận khi triển khai thực hiện. 

7. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về các hành vi khai thác IUU, các 

nhóm khuyến nghị của EC, các trường hợp vi phạm để các tổ chức, cá nhân liên 

quan và ngư dân biết thực hiện. 

8. Tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Phú Yên giai đoạn 2022 -

2030. 

 

 



UBND huyện Tuy An yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan và 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP HĐND &UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT(Yến). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hoàng 

Link tải các văn bản đính kèm:  

https://drive.google.com/drive/folders/1XZFj_t421Vjv0aroLNJVYerpt7xAs5aI 
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