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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 637/STTTT-TTBCXB, ngày 

13/6/2022 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 công tác tuyên truyền trong tháng 6/2022 theo định hướng 

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số 974-CV/BTGTU ngày 30/5/2022.  

2. Thông tin về nội dung Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 
của UBND tỉnh về việc dừng hoạt động cơ sở cách ly y tế tập trung để phòng, 

chống dịch COVID-19 của Công an tỉnh.  

3. Thông tin, tuyên truyền về nội dung Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 

08/6/2022 của UBND tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục đổi mới tư duy, 
thống nhất nhận thức và hành động đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông 

lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp.  

4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và cá nhân về phòng, chống 
đuối nước; chú trọng tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm 

giáo dục, quản lý chặt chẽ không để trẻ em tắm ao, hồ, sông, suối, biến...ở  
những khu vực cảnh báo nguy hiểm, không an toàn, trong mùa mưa bão.  

5. Tăng cường thời lượng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về mục đích, ý 
nghĩa của việc hiến máu tình nguyện và đưa tin về các hoạt động của Chương 
trình “Hành trình đỏ” năm 2022 – “Giọt hồng Phú Yên” lần thứ VI tại tỉnh Phú 

Yên, nhằm nâng cao nhận thức và thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng 
lớp Nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện.  

6. Thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân và gửi tác phẩm báo 
chí tham dự giải thưởng "Báo chí tuyên truyền ATGT năm 2022" do Ủy ban 

ATGT Quốc gia tổ chức.  

7. Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8, năm 2022 

tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo nội dung Công văn số 600/STTTT-TTBCXB 
ngày 09/6/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai. 
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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; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Hồng 
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