
UBND HUYỆN KON RẪY 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

Số:        /VHTT 
Về việc tham gia ý kiến 

dự thảo kế hoạch tham mưu  

Ủy ban nhân dân huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Kon Rẫy, ngày      tháng       năm         

    
    Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 4002/KH-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai công tác gia đình giai đoạn 2021 - 2025 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 47-KH/HU, ngày 18 tháng 11 năm 2021 của 

Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Kế hoạch số 27-KH/TU, ngày 05 tháng 10 

năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24 

tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”. 

Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xem xét, phê duyệt1; Phòng 

Văn hóa và Thông tin xây dựng nội dung và đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương 

phối hợp tham gia ý kiến đối với dự thảo kế hoạch triển khai công tác gia đình giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện (có dự thảo kế hoạch kèm theo); kết quả gửi 

về Phòng Văn hóa và Thông tin chậm nhất đến hết ngày 26 tháng 11 năm 2021 

(ghi chú: Quá thời hạn nêu trên, cơ quan, đơn vị, địa phương nào không có ý kiến 

tham gia thì xem như thống nhất với dự thảo). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Phòng Văn hóa  

và Thông tin; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

Phạm Viết Thạch 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                                 
1 Theo nội dung truyền đạt của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; cụ thể: Ngày 08 

tháng 11 năm 2021 đối với Kế hoạch số 4002/KH-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum; ngày 19 tháng 11 năm 2021 đối với Kế hoạch số 47-KH/HU, ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy. 
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