ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ AYUN PA

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

Số:1601 /UBND-VX

Ayun Pa, ngày09

tháng 5 năm 2022

V/v tiếp tục thông tin, tuyên truyền
các hoạt động và Lễ kỷ niệm 90 năm
ngày thành lập tỉnh Gia Lai
(24/5/1932 - 24/5/2022), công bố di
sản thiên nhiên thế giới, di tích lịch sử
văn hóa tiêu biểu của tỉnh Gia Lai.

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao;
- UBND các xã, phường.
Thực hiện Công văn số 689/STTTT-TTBCXB ngày 05/5/2022 của Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục thông tin, tuyên truyền các
hoạt động và Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 24/5/2022), công bố di sản thiên nhiên thế giới, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu
của tỉnh Gia Lai, Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các đơn vị nghiên cứu triển khai
một số nội dung sau:
1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã; Ủy ban nhân dân các xã,
phường
- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động về những thành tựu đạt được qua chặng đường 90 năm
hình thành và phát triển của tỉnh; các sự kiện, hoạt động tại Tuần lễ các sự kiện
chào mừng 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai... bằng nhiều hình thức đa dạng,
phù hợp; đồng thời thông tin rộng rãi mục đích, yêu cầu, nội dung thực hiện tại Kế
hoạch số 827/KH-UBND ngày 28/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về
việc tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 24/5/2022), công bố di sản thiên nhiên thế giới, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu
của tỉnh.
- Nghiên cứu tạo chuyên mục, banner tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày
thành lập tỉnh trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.
- Chủ động cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan cần tổ chức tuyên
truyền nhân Tuần lễ kỷ niệm cho các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp tuyên
truyền.
2. Đề nghị cơ quan báo chí hoạt động báo chí trên địa bàn thị xã; Phòng
Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 621/KH-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm
ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 - 24/5/2022).
- Chủ động thông tin, tuyên truyền các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ
của Tuần lễ kỷ niệm như: Triển lãm các thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa
của tỉnh và sản phẩm đặc trưng Nhật Bản tại Quảng trường Đại Đoàn Kết; Hội chợ
triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên - Gia Lai
và giao thương doanh nghiệp Nhật Bản năm 2022; Diễn đàn Kết nối Tây Nguyên;
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai... đặc biệt thông tin rộng rãi thời gian, địa
điểm đối với Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 24/5/2022), công bố di sản thiên nhiên thế giới, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu
của tỉnh để nhân dân biết, tham dự.
(Chi tiết Kế hoạch số 827/KH-UBND ngày 28/4/2022 được đăng tải tại địa
chỉ: https://gialai.gov.vn/van-ban-chi-dao-dieu-hanh/827kh-ubnd.5227.aspx)
Nhận được Công văn này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT UBND thị xã;
- VP HĐND-UBND thị xã;
- Lưu: VT.
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