
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /UBND-KGVX 

V/v thông tin về chương trình đặt 

hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân 

sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 

Phú Yên, ngày       tháng 5 năm 2021 

  

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 

 

Tiếp nhận Công văn số 1484/BTTTT-CXBIPH ngày 12/5/2021 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc thông tin về chương trình đặt hàng xuất bản 

phẩm sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan 

cung cấp thông tin liên quan việc đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà 

nước giai đoạn từ năm 2016 -2020 (gửi kèm mẫu hướng dẫn); gửi Bộ Thông tin 

và Truyền thông theo quy định, đồng thời báo cáo kết quả cho UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- PCT UBND tỉnh (đ/c Thảo); 

- PCVP UBND tỉnh (đ/c Châu); 

- Lưu: VT, KGVX (Dg). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Võ Ngọc Châu 
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