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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đak Đoa, ngày 6 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc mở cửa phục vụ khách tham quan Di tích lịch sử khu lưu niệm
Anh hùng Wưu(Wơu) tại xã Đaksơmei, huyện Đak Đoa

Thực hiện Công văn số 2086/UBND- VX ngày 02/11/2020 của UBND huyện
Đak Đoa về việc giao cho Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đak Đoa
tiếp nhận, đưa vào hoạt động Di tích lịch sử khu lưu niệm Anh hùng Wưu;
Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Đak Đoa thông báo đến các cơ quan, ban,
ngành, đoàn thể đóng chân trên địa bàn huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; các
trường học trên địa bàn huyện, về thời gian mở cửa đón khách của Di tích lịch sử khu
lưu niệm Anh Hùng Wưu (Wơu), bắt đầu từ tháng 11/2020.
Địa điểm: Tại Khu di tích lịch sử Anh hùng Wưu, xã Đaksơmei huyện Đak Đoa.
Lưu ý: Do biên chế của Trung tâm chỉ có 1 viên chức có chuyên môn bảo tồn,
bảo tàng, trong khi đó viên chức này còn phải phụ trách các lĩnh vực bảo tồn, bảo tàng
khác( sưu tầm bảo tồn văn hóa truyền thống; bảo tồn các thiết chế văn hóa...), nên
Trung tâm không thể bố trí viên chức này làm việc cố định, thường xuyên tại Di tích
lịch sử Khu lưu niệm Anh hùng Wưu. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, trường học khi đưa
đoàn đến tham quan tại Di tích lịch sử khu lưu niệm Anh hùng Wưu cần liên hệ với
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện đăng ký lịch tham quan trước ít nhất
là 1 ngày để Trung tâm bố trí nhân viên làm công tác thuyết minh giới thiệu về khu di
tích và truyền thống lịch sử của Đảng bộ huyện, phục vụ nhu cầu tìm hiểu của khách
tham quan.
Số điện thoại liên lạc:
Điện thoại bàn của Trung tâm: (0269) 3831601 hoặc số ĐTDĐ của viên chức
được phân công phụ trách Di tích: 0382402127( cô Đinh Thị Lan)
Nơi nhận:
- UBND huyện(B/c) ;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các Trường học trong huyện;
- Lưu: VT- TT.
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