
UBND TỈNH PHÚ YÊN 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:       /STTTT-TTBCXB 

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực 

hiện Đề án tuyên truyền về An toàn giao thông 

trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ 

thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Phú Yên, ngày      tháng 02 năm 2021 

 

 

Kính gửi :   

- Ban An toàn giao thông tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Các sở: Giao thông vận tải; Tài chính; Giáo dục 

và Đào tạo; Lao động -Thương binh và xã hội; 

Văn hóa – Thể thao và Du lịch;  

- UBND các huyện, Thị xã, Thành phố; 

- Báo Phú Yên 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

 

 

 Thực hiện văn bản số 4767/UBND-NC, ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh về  

triển khai Quyết định số 1317/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tuyên truyền về An toàn 

giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở 

giai đoạn 2020-2025. 

Để tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 

tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ 

thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị 

các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố góp ý dự thảo 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền về An toàn giao thông trên các 

phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên (đính kèm dự thảo Kế hoạch). 

Văn bản góp ý gửi về Sở Thông tin và Truyền thông (qua phòng Thông tin – 

Báo chí – Xuất bản) trước ngày 12/3/2021 để tổng hợp, trình UBND tỉnh. 

Rất mong sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; 

- Phòng VH-TT các huyện, Tx, Tp; 

- Trung tâm VH-TT và TT các huyện, Tx, Tp; 

- Giám đốc, các PGĐ sở (b/c); 

- Trung tâm CNTT và TT (ph/h); 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

           KT.GIÁM ĐỐC 

            PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

     Nguyễn Vũ Xuân Dung 
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