
UBND TỈNH PHÚ YÊN 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:          /STTTT-TTBCXB 

V/v mời viết bài đăng                                        

trên Bản tin “Thông tin và Truyền thông                    

Phú Yên số Xuân Tân Sửu -13/2021” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Phú Yên, ngày      tháng 12  năm 2020 

  

Kính gửi : ………………………………………. 

 

Căn cứ Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và 

Truyền thông; Công văn số 5055/UBND-KGVX ngày 04/10/2016 về tổ chức các 

hoạt động thuộc lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản hàng năm. 

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện xuất bản Bản tin “Thông tin và 

Truyền thông Phú Yên” số 13/2021 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân 2021”, 

nhằm tuyên truyền những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được trong năm 

2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; tuyên truyền về các hoạt động, thành 

tựu nổi bật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, bưu 

chính – viễn thông, tần số vô tuyến điện, thông tin – báo chí – xuất bản,… tỉnh Phú 

Yên. 

- Nội dung trọng tâm viết tin, bài và ảnh về các lĩnh vực của ngành Thông tin 

và Truyền thông; bài viết ca ngợi về đất nước, con người Phú Yên trong quá trình 

đổi mới và phát triển. 

- Thời gian nhận tin, bài, ảnh: Đến hết ngày 11/01/2021.  

Để đảm bảo nội dung và thời gian phát hành Bản tin theo Kế hoạch, Sở 

Thông tin và Truyền thông rất mong các đơn vị, cá nhân phối hợp, tham gia cộng 

tác viết tin, bài, ảnh và gửi đến Ban Biên tập đúng thời gian nêu trên.  

Tin, bài, ảnh của các đơn vị, cá nhân gửi qua hộp thư điện tử 

pttbcxb.stttt@phuyen.gov.vn.  

Trân trọng./.    
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng, trung tâm thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB(Th). 

   KT.GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Xuân Dung 

mailto:pttbcxb.stttt@phuyen.gov.vn


 

 

 

DANH SÁCH GỬI CÁC ĐƠN VỊ 

 

STT ĐƠN VỊ 

1.  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

2.  Báo Phú Yên 

3.  Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên 

4.  Tạp chí Văn nghệ - Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 

5.  Bản tin Trí thức - Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh 

6.  Các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ 

quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh 

7.  Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố 

8.  Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh các 

huyện, thị xã, thành phố 
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