
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số:         /STTTT-TTBCXB 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Yên, ngày       tháng 4  năm 2021 

  V/v phối hợp báo cáo sơ kế thực hiện 

   Nghị định 72/2015/NĐ-CP 

 

 

       Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

  - Sở Công thương; 

  - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

  - Sở Ngoại vụ; 

  - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

  - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 Căn cứ Công văn số 1045/BTTTT-TTĐN ngày 8/4/2021 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông và Công văn số 1525/UBND-KGVX ngày 12/4/2021 của UBND 

tỉnh về việc báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị định số 72/2015/NĐ-CP về quản 

lý hoạt động thông tin đối ngoại. 

 Nhằm đánh giá kết quả 05 năm triển khai Nghị định 72/2015/NĐ-CP 

ngày 7/9/2015 của Chính phủ về quản lý họat động thông tin đối ngoại trên địa 

bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Sở, ngành và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố quan tâm, phối hợp xây dựng đề cương báo cáo sơ kết 

Nghị định 72/2015/NĐ-CP (đề cương đính kèm) gửi về Sở Thông tin và Truyền 

thông trước ngày 16/4/2021 để Sở tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền 

thông và UBND tỉnh. 

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

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT,TTBCXB. 

 

                      GIÁM ĐỐC 

    

 

 

                       

                   Trần Thanh Hưng 
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