ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

Số: 2025 /UBND-KGVX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 18 tháng 6 năm 2021

V/v tuyên truyền kỷ niệm các
ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử
quan trọng trong quý III - 2021

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các đơn vị Trung ương, doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh.
Theo Văn bản số 435-CV/BTGTU ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch
sử quan trọng trong quý III - 2021.
Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo các cơ quan, đơn vị, địa phương:
1. Thực hiện nhiệm vụ được xác định tại Kế hoạch số 4137/KH-UBND
ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh1 và định hướng tuyên
truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên (đã gửi đến các sở, ban,
ngành, đơn vị liên quan).
2. Tổ chức treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở làm việc,
cụ thể:
- Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập lại tỉnh Kon Tum
+ Nội dung câu khẩu hiệu: Nhiệt liệt chào mừng 30 năm Ngày thành lập
lại tỉnh Kon Tum (12/8/1991- 12/8/2021) !
+ Thời gian treo: Từ ngày 06/8/2021 đến hết ngày 13/8/2021.
- Kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc
khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
+ Nội dung câu khẩu hiệu: Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng
tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021) !
+ Thời gian treo: Từ ngày 18/8/2021 đến hết ngày 03/9/2021.
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Hướng dẫn Nhân dân treo cờ Tổ
quốc chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập lại tỉnh Kon Tum, Kỷ niệm 76
năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và
thời gian nêu trên.
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Về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2021.

4. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện
tử tỉnh thông tin nội dung tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị và Nhân dân biết,
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh;
- Các Ban của Tỉnh ủy, Đảng ủy
các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.AT.
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