
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB-UBND        Kon Rẫy, ngày      tháng      năm  
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu trong dịp năm mới 2023 
 

 
 

Căn cứ Văn bản số 1418-CV/BTGTU ngày 09/12/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về tổ chức tuyên truyền trong dịp năm mới 2023; Thông báo số 

364/TB-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc treo cờ Tổ 

quốc và khẩu hiệu trong dịp năm mới 2023. 

UBND huyện Kon Rẫy thông báo các cơ quan, đơn vị, địa phương và 

Nhân dân trên địa bàn huyện treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền trong 

dịp năm mới 2023, cụ thể như sau:  

1. Thời gian treo cờ và khẩu hiệu1: Bắt đầu từ ngày 28/12/2022 đến hết 

ngày 12/02/2023.  

2. Nội dung câu khẩu hiệu tuyên truyền treo tại trụ sở các cơ quan, 

đơn vị:  

- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý 

Mão! (treo từ ngày 28/12/2022 đến hết ngày 05/02/2023).  

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum 

(09/02/1913 - 09/02/2023)! (treo từ ngày 06/02/2023 đến hết ngày 12/02/2023). 

UBND huyện Kon Rẫy thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và 

Nhân dân biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c);                                 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Các phòng, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

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

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đinh Thị Hồng Thu 

 

 
 

 

                                           
1 Các cơ quan, đơn vị treo cờ (cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn), khẩu hiệu tuyên truyền; các hộ gia đình 

treo cờ Tổ quốc. 
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