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             Kính gửi:   

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh; 
- UBND các xã, phường. 

                                      

UBND thị xã Đông Hòa nhận Công văn số 462/STTTT-TTBCXB, ngày 

05/5/2022 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 kỷ niệm 110 năm ngày Sinh Đồng chí Phạm Hùng, chủ tịch 
Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912- 

11/6/2022) theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Hướng dẫn số 46-
HD/BTGTU ngày 26/4/2022.  

2. Tăng cường thông tin, truyền thông về diễn biến dịch bệnh truyền nhiễm 
và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; đa dạng các loại hình truyền 

thông nhằm truyền tải chính xác, kịp thời các thông tin về phòng, chống dịch bệnh 
đến với người dân.  

3. Tuyên truyền về ngày Chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định số 
505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.  

4. Tăng cường truyền thông, tạo đồng thuận xã hội; chủ động đấu tranh, 
phản bác các thông tin xấu độc, tiêu cực, sai sự thật trên các nền tảng số, củng cố 
niềm tin của Nhân dân, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội; trong đó tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 thực 
chất, linh hoạt, hiệu quả.  

5. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá trước và trong thời gian diễn ra Đại 
hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.  

6. Thông tin, tuyên truyền nội dung Công văn số 1054/SYT-NVY ngày 
27/4/2022 của Sở Y tế về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với 

COVID-19.  

7. Thông tin, tuyên truyền về nội dung Kế hoạch số 04/KH-BCĐLNATTP 

ngày 22/4/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh về việc triển 
khai công tác quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên năm 2022. 
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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; 
- Cổng TTĐT thị xã; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Nguyễn Văn Hồng 
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