
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN KON RẪY 

 
Số:         /UBND-VX 

V/v triển khai tham gia Cuộc thi 

vẽ tranh cho thiếu nhi chủ đề 

“Khu vui chơi mơ ước của em” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Kon Rẫy, ngày       tháng       năm           

    

     Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch  

và Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 
 

Để triển khai thực hiện hiệu quả nội dung tham gia Cuộc thi vẽ tranh cho thiếu 

nhi chủ đề “Khu vui chơi mơ ước của em” theo Kế hoạch số 07/KH-SVHTTDL-

SGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của liên ngành: Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch - Sở Giáo dục và Đào tạo (gửi kèm); Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:  

1. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc triển khai tham gia Cuộc thi 

đạt số lượng, chất lượng cao; chỉ đạo các trường học nhận và nộp bài đúng thời gian 

quy định. 

2. Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông: Triển 

khai thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá rộng rãi Cuộc thi đảm bảo thiết thực và 

hiệu quả. 

Báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;       

- Đ/c CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin (thực hiện); 

- 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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