
UBND HUYỆN ĐĂK HÀ 

BTC CÁC HOẠT ĐỘNG VHVNTDTT 

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 110 NĂM 

NGÀY THÀNH LẬP TỈNH KON TUM 

VÀ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN 

QUÝ MÃO 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /CV-BTC Đăk Hà, ngày      tháng 01 năm 2023. 

V/v tham gia Hội thi văn nghệ quần 

chúng chào mừng Kỷ niệm 110 năm 

ngày thành lập tỉnh Kon Tum và mừng 

Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 

 

 

Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 

 - Các cơ quan, đơn vị huyện;  

 - Các trường THPT; Phổ thông DTNT huyện; 

 - Các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn huyện. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 224/KH-UBND, ngày 20/9/2022 của UBND huyện Đăk 

Hà về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao chào mừng Kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 

09/02/2023); Kế hoạch số 224/KH-TTVH, ngày 22/12/2022 của Trung tâm Văn hóa 

- Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon 

Tum (09/02/1913 - 09/02/2023) và mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023.  

Qua nắm bắt tình hình, hiện nay một số đơn vị đã triển khai chọn diễn viên, 

tập luyện chương trình và đăng ký tham gia Hội thi Văn nghệ quần chúng chào 

mừng Kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023) và 

mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 theo Kế hoạch1.  

Để Hội thi Văn nghệ quần chúng trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum 

và mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 được tổ chức thành công, đạt chất lượng 

cao, đề nghị các xã: Đăk Pxi, Đăk Hring, Hà Mòn, Đăk La; các Doanh nghiệp nhà 

nước đóng chân trên địa bàn huyện; Khối Đảng, đoàn thể; Khối Nội chính; Khối 

Kinh tế; Khối Lực lượng vũ trang2 khẩn trương đăng ký và tổ chức tập luyện tham 

gia hội thi theo đúng Kế hoạch.  

                                                           
1 Đã đăng ký: Đơn vị Khối VH-XH, xã Đăk Long và xã Ngọk Wang. Đang tập luyện có đơn vị: Xã Ngọc Réo, Đăk 

Ngọk, Ngọk Wang, Đăk Mar, Đăk Long, Thị trấn, Đăk Ui, Khối VH-XH và Khối Trường học. 
2 Các Khối được phân công tại Kế hoạch số 224/KH-TTVH, ngày 22/12/2022 về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao chào mừng Kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023) và 

mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023; Công văn số 228/CV-TTVH, ngày 28/12/2022 về phân công lại trưởng 

Khối VHXH trong thực hiện Kế hoạch 224/KH-UBND, ngày 20/9/2022 của UBND huyện Đăk Hà của Trung tâm 

Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông huyện Đăk Hà. 



Ban Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng 

Kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2023) và mừng 

Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện. Trong 

quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo bằng văn bản gửi Ban Tổ chức qua 

Trung tâm Văn hóa  -Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện (cơ quan Thường 

trực của Ban Tổ chức)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- LĐ UBND huyện (b/c); 

- Lưu: BTC, TTVH. 

 

                  TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thương 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
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