
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 
 

Số:                   /UBND-VHTT 
 

V/v công tác tuyên truyền  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đông Hòa, ngày            tháng 4 năm 2022 

                      

            Kính gửi:   

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

- UBND các xã, phường. 
                                      

UBND thị xã Đông Hòa nhận Công văn số 397/STTTT-TTBCXB ngày 18/4/2022 

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên về việc công tác tuyên truyền.  

UBND thị xã Đông Hòa yêu cầu Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh, 

UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cùng cấp và 

các hình thức phù hợp khác với một số nội dung chủ yếu sau: 

1. Tuyên truyền sâu rộng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội 

ở Việt Nam và nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội 
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí  thư Nguyễn Phú Trọng.  

2. Thông tin, tuyên truyền về nội dung Công điện số 304/CĐ-TTg ngày 

07/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu 

doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng đất.  

3. Tuyên truyền về nội dung Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 14/4/2022 của 

UBND tỉnh về việc tiêm vắc xin phòng bệnh Dại chó, mèo năm 2022.  

4. Đẩy mạnh công tác truyền thông về tình hình dịch bệnh động vật và các  

biện pháp vệ sinh trong chăn nuôi, vận chuyển, mua bán, giết mổ động vật; tổ chức  tiêm 

phòng các loại vắc xin cho động vật và chăn nuôi an toàn sinh học.  

5. Thông tin, tuyên truyền về Hội sách trực tuyến chào mừng ngày Sách và 

Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ Nhất, diễn ra từ ngày 19/4/2022 đến ngày 20/5/2022  tại 

địa chỉ https://book365.vn với có chủ đề “Thắp lửa tri thức”. 

6. Tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 theo hướng 

dẫn của Cục Thông tin cơ sở tại Công văn số 242/TTCS-TT ngày 14/4/2022.  

Yêu cầu Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh, UBND các xã, phường 

triển khai thực hiện tốt (đính kèm các văn bản)./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở TT&TT tỉnh Phú Yên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã; 
- Phòng Văn hóa và Thông tin; 
- Văn phòng HĐND&UBND thị xã; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Hồng 
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