
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

BQL KHU KINH TẾ PHÚ YÊN 
 

Số:           /KKT-VP 
V/v triển khai tuyên truyền các chương 

trình hành động, nghị quyết của Tỉnh 

ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XVII. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Phú Yên, ngày         tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi: Các phòng, ban, trung tâm. 

 

Ngày 10/9/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Công văn số 508-CV/BTGTU 
về tuyên truyền các chương trình hành động, nghị quyết của Tỉnh ủy và Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị Lãnh đạo các phòng, ban, trung 
tâm triển khai phổ biến, quán triệt đến công chức, viên chức và người lao động biết 

và triển khai thực hiện./. 

(Đề nghị tải tài liệu trên Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú 
Yên, tại địa chỉ: https://tuyengiao.phuyen.gov.vn). 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo TU(b/c); 
- Trưởng Ban QL KKT(b/c); 
- Các PTB QL KKT (đ/b); 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Ban; 
- Lưu: VT, VP. 

 
 

 TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
 

Nguyễn Xuân Hùng 
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