
 

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM              

TỈNH QUẢNG NGÃI     

BAN THƯỜNG TRỰC                                      

Số:             /MTTQ-BTT 

V/v phối hợp tuyên truyền kỷ niệm  

50 năm Ngày Giải phóng huyện Ba 

Tơ (30/10/1972 - 30/10/2022) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Quảng Ngãi, ngày      tháng 9 năm 2022 

 

                         Kính gửi: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Theo Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 07/9/2022 của UBND tỉnh “Tổ 

chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Ba Tơ (30/10/1972 - 

30/10/2022); Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về các hoạt 

động Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Ba Tơ (30/10/1972 - 30/10/2022), 

nhằm ôn lại truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường, bất khuất, các chiến công 

hào hùng của quân và dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi nói chung và huyện Ba Tơ 

nói riêng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm khơi dậy tình yêu quê 

hương đất nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong cán bộ, đảng viên và Nhân 

dân; cổ vũ, động viên, phát huy những kết quả đạt được trong công cuộc xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong sự nghiệp đổi mới, công nghệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước, hội nhập quốc tế, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 

công bằng, văn minh.  

2. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Ba 

Tơ (30/10/1972 - 30/10/2022) phải đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm và thực 

hiện tốt các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành 

phố phối hợp triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này./. 

 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- CT, các PCT UBMTTQVN tỉnh; 

- VP, các Ban UBMTTQVN tỉnh;                                                                               

- Lưu VT, Ban TC-TG.  

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

Trần Hòa 
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