
ỦY 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 triển khai chương trình “Bảo 

vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành 

mạnh, sáng tạo trên môi trường 

mạng giai đoạn 2021 - 2025 

Phú Yên, ngày        tháng 4 năm 2022 

  

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 

 

Tiếp nhận Công văn số 1194/BTTTT-CATTT ngày 04/4/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc triển khai chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ 

em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”; 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

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

triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn 

bản nêu trên (gửi kèm); đồng thời báo cáo kết quả cho UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PCT UBND tỉnh (đ/c Hổ); 

- PCVP UBND tỉnh (đ/c Châu); 

- Lưu: VT, KGVX. 

TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Võ Ngọc Châu 
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