
UỶ BAN NHÂN DÂN   

HUYỆN ĐĂK HÀ 
 

Số:       /TTr-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Đăk Hà, ngày       tháng      năm  
 

 
 

TỜ TRÌNH 

V/v xin ý kiến về nội dung, hình thức maket tuyên truyền các 

nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn của đất nước,  

của địa phương năm 2021 
           

     Kính gửi: Thường trực Huyện ủy. 

Căn cứ Kế hoạch số 203/KH-UBND, ngày 24 tháng 12 năm 2020 của 

UBND huyện về Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2021. 

Để kịp thời tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước, của tỉnh, của huyện và tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ 

lớn của đất nước, địa phương đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện kịp 

thời, hiệu quả qua hình thức cổ động trực quan trong năm 2021; UBND huyện 

kính trình Thường trực Huyện ủy xem xét, cho ý kiến chỉ đạo đối với nội dung, 

hình thức maket tuyên truyền như sau: 

1. Đối với panô lớn: (có maket kèm theo). Gồm: 

- Panô số 1 (trước trụ sở UBND huyện): Tuyên truyền thi đua thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (kích thước 18m x 4m): 

gồm 04 mẫu. 

- Panô số 2 (trước trụ sở Huyện ủy): Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026: gồm 

02 mẫu. 

- Panô số 3 (trước Thư viện huyện cũ): Tuyên truyền về đẩy mạnh việc 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 

05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (kích thước 8m x 4m): gồm 01 

mẫu. 

- Panô số 4 (trước phòng Văn hóa - Thông tin huyện, thôn 5, xã Hà 

Mòn): Tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm 

kỳ 2020-2025: gồm 01 mẫu. 

* Ghi chú: Đối với các panô lớn dọc quốc lộ 14 tại các xã Đăk La, Thị trấn Đăk 

Hà, Đăk Mar, Đăk Hring: Do các xã, thị trấn triển khai thực hiện tuyên truyền.  

2. Đối với các panô nhỏ treo dọc dải phân cách đường Hùng Vương và 

đường 24/3 

2.1. Về số lượng: 800 panô (400 cặp). 
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2.2. Nội dung, hình thức pa nô: (Có maket và khẩu hiệu kèm theo), cụ thể: 

- Panô mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021: gồm 05 mẫu. 

- Panô về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: gồm 03 mẫu. 

- Panô tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

nhiệm kỳ 2020-2025: gồm 05 mẫu. 

- Panô tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026: gồm 05 mẫu. 

- Panô tuyên truyền 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 

- 19/5/2021): gồm 04 mẫu. 

- Panô tuyên truyền 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (30/4/1975-30/4/2021): 04 mẫu. 

- Panô tuyên truyền 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9: 

gồm 03 mẫu.  

- Panô tuyên truyền 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân và ngày hội 

quốc phòng toàn dân (22/12/1944-22/12/2021): gồm 03 mẫu. 

- Panô tuyên truyền phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”: gồm 03 mẫu. 

- Panô tuyên truyền biển đảo: gồm 03 mẫu. 

- Panô tuyên truyền xây dựng nông thôn mới: gồm 05 mẫu. 

- Panô tuyên truyền sản phẩm đặc trưng của huyện: gồm 01 mẫu. 

- Panô tuyên truyền các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, văn hóa, xã hội của 

huyện năm 2021: gồm 02 mẫu. 

- Panô tuyên truyền về công tác gia đình, công tác bình đẳng giới: gồm 03 

mẫu. 

- Panô tuyên truyền về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc 

thiểu số trên địa bàn huyện: gồm 05 mẫu. 

- Panô tuyên truyền thương hiệu Cà phê Đăk Hà: gồm 03 mẫu. 

- Panô tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng: gồm 03 mẫu. 

- Panô tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm: gồm 03 mẫu. 

- Panô tuyên truyền về công tác giảm nghèo: gồm 02 mẫu. 
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- Panô tuyên truyền về An toàn giao thông, hành lang an toàn đường bộ: 

gồm 04 mẫu. 

- Panô tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh trên người: gồm 04 mẫu.  

- Panô tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh trên động vật: gồm 03 mẫu. 

3. Vị trí, hình thức treo panô 

- Hình thức: Panô được treo theo từng quý trong năm.  

- Vị trí treo panô: Tại các trụ điện dọc dải phân cách đường Hùng Vương 

(từ điểm cao 601 đến Chùa Tháp Kỳ Quang) và đường 24/3 đảm bảo cảnh quan 

đô thị. 

4. Về băng rôn: Băng rôn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự 

kiện chính trị của đất nước, tỉnh và huyện được treo tại trục đường chính của 

huyện (đường Hùng Vương, đường 24/3) với tổng số 10 điểm, 14 băng rôn/1 lần 

treo. 

5. Về trang trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ hồng kỳ: Kiểm tra và thay mới 

khoảng 400 lá cờ các loại (cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ hồng kỳ…) để tuyên truyền. 

6. Về nội dung các câu khẩu hiệu tuyên truyền: ( có nội dung 53 câu 

khẩu hiệu tuyên truyền chi tiết kèm theo). 

7. Kinh phí thực hiện 

- Kinh phí in ấn băng rôn, mua cờ: Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp của 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện thực hiện. 

- Kinh phí in ấn pano: Nguồn kinh phí xã hội hóa do các công ty, doanh 

nghiệp in ấn, tài trợ (Hợp tác xã nông nghiệp, sản xuất và thương mại Sáu 

Nhung, Chi nhánh Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel tại Kon Tum, Chi 

nhánh Tổng công ty viễn thông Mobiphone, Chi nhánh Công ty dịch vụ viễn 

thông Vinaphone, Công ty bia Sài Gòn…). 

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Thường trực Huyện ủy xem xét, cho ý kiến./. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên;    

- Ban Tuyên giáo HU;    

- CT, Các PCT UBND huyện; 

- LĐ, CV VP; 
- Lưu VP, VHTT.   

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thương 
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KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

 

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Tân Sửu 

2021! 

2. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Đăk Hà quyết tâm 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 

2020 – 2025! 

3. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, giữ vững đơn vị anh hùng 

lao động, xây dựng huyện Đăk Hà vững mạnh toàn diện! 

4. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân huyện Đăk Hà ra sức thi đua thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021! 

5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện Đăk Hà quyết tâm thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025! 

6. Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(3/2/1930-3/2/2021)! 

7. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của 

cách mạng Việt Nam muôn năm! 

8. Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và 

kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam ! 

9. Nhiệt liệt chào mừng 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất 

nước (30/4/1975-30/4/2021)”!. 

10. Tinh thần Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày 

Quốc tế lao động 1/5 bất diệt! 

11. Nhiệt liệt chào mừng 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 - 19/5/2021)! 

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn 

hóa thế giới! 

13. Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 

2/9! 

14. Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bất diệt! 

15. Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân và 

ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1944-22/12/2021)! 

16. Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”!. 

17. Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc”!. 

18. Sức mạnh Việt Nam, tinh thần Việt Nam vì một màu xanh biển, đảo! 

19. Hoàng Sa, Trường Sa là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ Quốc!  
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20. Quyết tâm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”! 

21. Phụ nữ Đăk Hà tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 

hạnh phúc. 

22. Yêu thương và chia sẻ là bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình! 

23. Phòng chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của mỗi người và toàn xã 

hội. 

24. Vì một gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền 

vững. 

25. Phụ nữ Đăk Hà tích cực xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. 

26. Dân số ổn định, xã hội phồn vinh, gia đình hạnh phúc! 

27. Thực hiện gia đình ít con, khỏe mạnh để có cuộc sống ấm no, hạnh 

phúc! 

28. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

29. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm ! 

30. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm ! 

31. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại! 

32. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta ! 

33. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới là góp phần xây dựng huyện 

Đăk Hà giàu đẹp, văn minh”! 

34. Toàn đảng, toàn quân, toàn dân huyện Đăk Hà chung sức xây dựng 

nông thôn mới! 

35. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đăk Hà quyết tâm xây dựng 

huyện đạt nông thôn mới vào năm 2025! 

36. Xây dựng nông thôn mới là góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần của nhân dân. 

37. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đăk Hà quyết tâm xây dựng 

thương hiệu cà phê vươn tầm quốc tế. 

38. Quyết tâm thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững! 

39. Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau! 

40. Huyện Đăk Hà quyết tâm phát triển nền nông nghiệp bền vững! 

41. An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà! 

42. Hãy chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ. 

43. Đã uống rượu, bia thì không lái xe!.  

44. Lái xe an toàn, tính mạng con người là trên hết!. 
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45. Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. 

46. Hãy trả lại hè phố cho người đi bộ. 

47. Hãy nói không với lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. 

48. Đường thông, hè thoáng là hạnh phúc của mọi nhà. 

49. Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương! 

50. Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 

em. 

 

 

 


		2021-01-04T13:53:37+0700


		2021-01-04T15:41:43+0700


		2021-01-04T15:41:43+0700


		2021-01-04T15:41:43+0700


		2021-01-04T15:41:43+0700


		2021-01-04T15:41:43+0700




