
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 5 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 480/STTTT-TTBCXB, ngày 

10/5/2022 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. Triển khai tuyên truyền các nội dung trọng tâm trong tháng 5/2022 theo 

định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số 923- CV/BTGTU ngày 

05/5/2022.  

2. Tuyên truyền về nội dung Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 

26/4/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên 

tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 – 2030. Đẩy mạnh và đổi mới hoạt động thông tin, 

truyền thông về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của 

tỉnh liên quan tới thanh niên.  

3. Thông tin, tuyên truyền các chính sách khuyến khích phát triển ngành 

nghề nông thôn; tuyên truyền Chương trình OCOP năm 2022 của tỉnh.  

4. Thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ 

thống thông tin cơ sở về kế hoạch và các hoạt động khác nhằm thực hiện tốt 

Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021- 2030 và tầm nhìn đến năm 

2045 của tỉnh Phú Yên.  

5. Tuyên truyền kỷ niệm 132 năm ngày Sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 – 19/5/2022); đưa tin phản ánh các hoạt động kỷ niệm diễn ra trên 

địa bàn tỉnh.  

6. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về Hội sách trực tuyến chào mừng 

ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ Nhất theo hướng dẫn của Cục Xuất 

bản, In và Phát hành tại Công văn số 394/CXBIPH-VP ngày 06/5/2022.  

7. Tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, lồng 

ghép với truyền thông phòng chống COVID-19 và các hoạt động khác để người 

dân hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng, 

chủ động tham gia thu dọn vật dụng phế thải chứa nước đọng, nơi lăng quăng/bọ 

gậy, muỗi phát triển, đậy kín nắp và thả cá vào bể, các dụng cụ chứa nước sinh 

hoạt..  
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8. Tuyên truyền tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương thế 

giới năm 2022 theo nội dung Công văn số 1372/STNMT-BHĐ ngày 05/5/2022 

của Sở Tài nguyên và Môi trường.  

9. Thông tin, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng tháng Hành động vì 

trẻ em năm 2022 trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

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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