
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TU MƠ RÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:         Tu Mơ Rông, ngày       tháng      năm 2022 
 

 

V/v tuyên truyền một số nội 

dung trọng tâm trong tháng 8 và 

tháng 9 năm 2022 

 

 

    Kính gửi:  

           - Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

           - Các cơ quan, đơn vị của tỉnh, Trung ương đóng 

     chân trên địa bàn huyện; 

           - Ủy ban nhân dân các xã. 

       

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2553/UBND-KGVX, 

ngày 08/8/2022 và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy tại Công văn số 236-

CV/BTGHU, ngày 05/8/2022 về việc tuyên truyền một số nội dung trọng tâm 

trong tháng 8 và tháng 9 năm 2022. 

 Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị;  Ủy ban nhân 

dân các xã: 

 1. Tổ chức tuyên truyền một số nội dung trọng tâm trong tháng 8 và tháng 9 

năm 2022 theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy tại Công văn số 236-

CV/BTGHU, ngày 05/8/2022 (gửi kèm theo); Thông báo số 04/TB-UBND, ngày 

07/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu nhân 

các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022. 

 * Đối với việc treo cờ Tổ quốc: 

 - Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 

19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

(2/9/1945 - 2/9/2022): Thực hiện từ ngày 17/8/2022 đến hết ngày 03/9/2022. 

- Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930 

- 25/9/2022): Thực hiện từ ngày 23/9/2022 đến hết ngày 26/9/2022. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du 

lịch và Truyền thông huyện theo chức năng, nhiệm vụ đôn đốc, hướng dẫn triển 

khai thực hiện theo quy định./. 
 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Trung tâm VHTTDL&TT huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Xuân Quang 
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