
 

 Kính gửi: 

- Các Phòng, ban ngành thuộc huyện; 

- Các đơn vị ngành dọc trên địa bàn huyện; 

                                     - Các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện; 

- Các Công ty Doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

Thực hiện Thông báo số 302/TB-UBND ngày 15/10/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng Đại hội Thi đua yêu 

nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII (2020-2025); Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến 

như sau: 

1. Tại trụ sở, nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị, trường học, các doanh 

nghiệp, công ty, xí nghiệp… trên địa bàn huyện treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào 

mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII (2020-2025) trong 

khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 10 năm 2020 đến hết ngày 23 tháng 10 năm 

2020. Nội dung khẩu hiệu thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

(có Phụ lục kèm theo). 

2. Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông đăng tải, thông 

báo nội dung Công văn này để các cơ quan, đơn vị thực hiện. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT- LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT.CHỦ TỊCH   

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Pờ Ly Hảo 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:                /UBND-TH          

Về việc treo Cờ Tổ quốc và 

khẩu hiệu chào mừng Đại hội 

Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum 

lần thứ VIII (2020-2025) 

Ia H’Drai, ngày        tháng 10 năm 2020 
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