
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VX 

V/v tuyên truyền kỷ niệm 

các ngày lễ lớn và sự kiện 

lịch sử quan trọng trong 

quý I năm 2023 

                   Kon Rẫy, ngày        tháng       năm 

    

    Kính gửi:  

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

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 
 

Trên cơ sở Hướng dẫn số 26-HD/BTGHU ngày 05 tháng 01 năm 2023 

của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và 

sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023. 

Nhằm tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử, văn 

hóa; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp 

phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 

Nam. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm tạo sự thống nhất 

trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, 

chủ trương của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, 

toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các 

cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra; Ủy ban nhân 

dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện triển khai 

thực hiện các nội dung sau: 

1. Thực hiện nhiệm vụ theo Hướng dẫn số 26-HD/BTGHU ngày 05 tháng 

01 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tuyên truyền, kỷ niệm các 

ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023. 

2. Tổ chức treo cờ và khẩu hiệu1 tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon 

Tum; đón Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023: Bắt đầu từ ngày 28/12/2022 đến hết 

ngày 12/02/2023 (Theo Thông báo số 142/TB-UBND ngày 21/12/2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện): 

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

Mão!” 

- “Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2023!” 

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

(09/02/1913 -  09/02/2023)!” 

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

hộ gia đình treo cờ Tổ quốc. 



2 
 

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn: Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung 

bằng các hình thức phù hợp và theo định hướng tuyên truyền cụ thể trong các 

tháng, quý của năm 2023 theo quy định; thực hiện công tác trang trí, trực quan treo 

cờ Tổ quốc, cờ chuối tại các điểm trung tâm hành chính huyện, thôn, khu dân cư, 

cổng chào thôn… 

* Lưu ý: Hoàn thành việc trang trí, tuyên truyền trực quan dịp Tết Nguyên 

Đán Qúy Mão năm 2023 trước ngày 15/01/2023. Ủy ban nhân dân dân huyện sẽ 

kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị. 

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

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);       

- Thường trực HĐND huyện (báo cáo); 

- Đ/c CT, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện (phối hợp); 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội  

trên địa bàn huyện (thực hiện); 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (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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