
   

 

   

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH KON TUM 
 

Số:                /UBND-KGVX 

V/v hưởng ứng Lễ tưởng 

 niệm đồng bào tử vong  

và cán bộ, chiến sỹ hy sinh 

trong đại dịch COVID-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

  

           Kính gửi:   

 

 

- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong 

và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19 (bắt đầu từ 20 giờ, 

ngày 19 tháng 11 năm 2021; thời lượng khoảng từ 30-45 phút). 

Nhằm hưởng ứng và đảm bảo Lễ tưởng niệm nêu trên được diễn ra trang 

trọng, chu đáo theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 

4286/BVHTTDL-VHCS ngày 17 tháng 11 năm 2021 và Thường trực Tỉnh ủy 

tại Văn bản số 1931-CV/VPTU ngày 18 tháng 11 năm 2021; Ủy ban nhân 

dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

1. Dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ 

thuật, hoạt động lễ hội, bắn pháo hoa, thi đấu thể thao và hoạt động vui 

chơi, giải trí khác theo kế hoạch trong thời gian diễn ra Lễ tưởng niệm nêu 

trên. 

2. Theo chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội 

dung, hình thức phù hợp để tôn vinh, ghi nhận công lao của những chiến sĩ hy 

sinh, những người dân bị tử vong do thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, từ 

đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân; khích lệ tinh thần đại đoàn kết, ý 

chí quật cường của toàn dân tộc để mỗi người cùng đồng lòng vượt qua khó 

khăn, thách thức, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19, phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (chỉ đạo Đài Phát thanh và 

Truyền hình cấp huyện); Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Dừng phát sóng 

các sự kiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí trong thời điểm tổ 

chức Lễ tưởng niệm; đồng thời, tiếp và phát sóng chương trình Lễ tưởng niệm 

nêu trên (qua kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam). 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể 

chính trị-xã hội tỉnh: Tăng cường công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội 

viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Lễ tưởng niệm; đồng thời, tổ chức 
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các hoạt động tưởng niệm thiết thực, phù hợp để cùng hưởng ứng Lễ tưởng 

niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19. 

 Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các tổ chức đoàn thể CT-XH tỉnh; 

- Các tổ chức hội; 

- Các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh; 

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; 

- Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Kon Tum; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnhKGVX; 

- Lưu: VT, KGVX.THT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Y Ngọc 
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