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Phú Yên, ngày        tháng 9 năm 2021 
    V/v tham gia góp ý dự thảo Đề án 

“Truyền thông tỉnh Phú Yên giai đoạn 

2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” 

 
Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên 

 
Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tiếp nhận Văn bản số 1019/STTTT-TTBCXB 

ngày 09/09/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc góp ý dự thảo Đề án 
“Truyền thông tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”; sau 

khi nghiên cứu bản dự thảo, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên có ý kiến như sau: 
 Về nội dung dự thảo Đề án “Truyền thông tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 - 2025, 

định hướng đến năm 2030” do Sở Thông tin và Truyền thông soạn thảo BQL Khu kinh 
tế Phú Yên thống nhất; tuy nhiên để dự thảo được hoàn thiện hơn, đề nghị bổ sung, 

chỉnh sửa một số nội dung sau: 
- Tại trang 2, chỉnh sửa cụm từ: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ 

XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; …. quảng bá về vùng đất và người xứ Thanh, 
- Tại trang 10, Mục b Nguyên nhân của những hạn chế: 

Đề nghị xem xét bổ sung nội dung nội dung nguyên nhân hạn chế: Hiện nay các 

cơ quan báo chí trong tỉnh chưa có nhiều bài viết bình luận chuyên sâu trên các lĩnh 
vực của đời sống xã hội để tạo nên uy tín của tờ báo đối với bạn đọc. 

- Tại trang 10, Mục III. ĐÁNH GIÁ CHUNG: Đề nghị bổ sung đánh giá công 
tác thông tin, truyền thông về tỉnh Phú Yên trên các báo, đài của tỉnh cũng như trên các 

phương tiện thông tin đại chúng khác đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai 
đoạn hiện nay; việc phối hợp giữa các cơ quan báo chí, truyền thông trong thời gian 

qua. 
- Tại trang 19, Mục 3. Kinh phí thực hiện: Thời gian thực hiện đề án là 5 năm, vì 

vậy cần khái toán kinh phí để làm cơ sở thực hiện. 
- Trang 20, Mục 3. Sở Tài chính: Xem xét bổ sung nội dung hướng dẫn, kiểm tra 

việc sử dụng kinh phí theo đúng quy định hiện hành. 

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên có các góp ý nêu trên thông tin đến quý Sở để 
tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Trưởng ban QLKKT; 
- Các Phó trưởng ban QLKKT (đ/b); 
- Lưu VT, QHXD&MTTh. 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 
 

Nguyễn Xuân Hùng 
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