
UBND TỈNH PHÚ YÊN 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:       /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền công tác quản lý nhà nước về 

Thanh niên; công tác tháo gỡ khó khăn và thúc 

đẩy tiêu thụ nông lâm thủy sản do ảnh hưởng 

của dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Phú Yên, ngày      tháng 03 năm 2021 

 

 

Kính gửi :  UBND các huyện, Thị xã, Thành phố 

  

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-UBND, ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh về Kế 

hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

năm 2021; 

Căn cứ công văn số 1018/UBND-KT, ngày 16/3/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tiêu thụ nông lâm thủy sản do ảnh hưởng của 

dịch bệnh Covid – 19. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 

phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp 

xã bám sát các nhiệm vụ, kết quả do địa phương triển khai thực hiện đối với công 

tác quản lý thanh niên; công tác tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tiêu thụ nông lâm thủy 

sản do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 ở địa phương để xây dựng các tin, bài, 

chương trình truyền thanh tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân (đính kèm văn bản 

của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; Kế hoạch số 45/KH-UBND của 

UBND tỉnh). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng VH-TT các huyện, Tx, Tp; 

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

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Giám đốc, các PGĐ sở (b/c); 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

           KT.GIÁM ĐỐC 

            PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

      Nguyễn Vũ Xuân Dung 
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