
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN KON RẪY 

 
Số:         /UBND-VX 

V/v đôn đốc đẩy mạnh tuyên 

truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc 

đấu tranh Lưu huyết tại 

Ngục Kon Tum (12/12/1931 

- 12/12/2021) 

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; 

- Các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

 

Thực hiện Công văn số 2202/STTTT-TTBCXB ngày 03 tháng 12 năm 2021 

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc đôn đốc đẩy mạnh tuyên truyền kỷ 

niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931 - 

12/12/2021). 

Nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh 

Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931-12/12/2021) một cách sâu rộng đến các 

tầng lớp Nhân dân trong và ngoài huyện; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn 

- Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại 

Ngục Kon Tum (12/12/1931-12/12/2021) gắn các hoạt động kỷ niệm với phát động 

phong trào thi đua yêu nước; tăng cường quảng bá, giới thiệu hình ảnh Đất và 

người Kon Tum nói chung và Di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum nói riêng đến với 

du khách trong và ngoài nước. 

- Khẩn trương thực hiện đặt khẩu hiệu tuyên truyền trên Trang thông tin điện 

tử của các đơn vị, địa phương với nội dung: “Kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu 

huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931 - 12/12/2021)!”. 

- Tích cực chia sẻ các bài viết, thông tin hoạt động kỷ niệm 90 năm về Cuộc 

đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum lên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn 

vị, địa phương; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chia sẻ 

lên mạng xã hội tin, bài, hình ảnh ý nghĩa về Kỷ niệm 90 năm cuộc đấu tranh Lưu 

huyết tại Nhà Ngục Kon Tum để lan truyền sâu rộng đến Nhân dân trong huyện.  

(Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 02/12 đến hết ngày 15/12/2021). 

2. Cơ quan báo chí, truyền thông hoạt động trên địa bàn huyện: Đẩy 

mạnh tuyên truyền phản ánh các hoạt động trước, trong, sau đợt Lễ kỷ niệm Cuộc 

đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931-12/12/2021). Trong đó: Bám 

sát các nội dung định hướng tuyên truyền tại Hướng dẫn số 12-HD/BTGHU, ngày 

16/9/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 

90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931-12/12/2021) và 
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hoạt động của các cấp, các ngành trong huyện về kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh 

Lưu huyết tại Ngục Kon Tum đến các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài huyện hiểu 

được ý nghĩa của “Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Nhà Ngục Kon Tum”. 

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện: Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế trên 

địa bàn (tuyên truyền trực quan, trên hệ thống thông tin cơ sở, Trang thông tin điện 

tử huyện, đưa tin, viết bài, tờ rơi, áp phích...).  

(Có kèm theo Hướng dẫn số 12-HD/BTGHU, ngày 16/9/2021 của BTGHU 

Kon Rẫy và Đề cương tuyên truyền về “Kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết 

tại Ngục Kon Tum (12/12/1931-12/12/2021)). 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

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

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Đ/c CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Trang thông tin điện tử huyện (đưa tin); 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Hồng Thu 
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