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THÔNG BÁO 

V/v viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bảo Lâm 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

 

 Nhân dịp Năm mới Quý Mão năm 2023 và chào mừng 93 năm kỉ niệm ngày 

thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023), Huyện ủy, HĐND, 

UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức Lễ viếng tại Nghĩa trang liệt sĩ 

huyện Bảo Lâm nhằm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải 

phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và thống nhất đất nước. Ủy ban nhân dân huyện 

thông báo Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện, cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân; 

- Thường trực Ủy ban nhân dân;  

- Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;  

- Các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy;  

- Các đồng chí thành viên UBND huyện;  

- Đại diện lãnh đạo các Cơ quan, đơn vị: Hội liên hiệp Phụ nữ huyện; Hội 

Cựu chiến binh huyện; Huyện Đoàn thanh niên; Hội Nông dân huyện; Liên đoàn 

lao động huyện; phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn; Nội vụ; Tài nguyên 

Môi trường; Tư pháp; Trung tâm văn hóa – Truyền thông; Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp huyện và đại diện phòng Văn hóa – Thông tin. 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thị trấn 

Pác Miầu. 

2. Thời gian:  

- Vào hồi  07 giờ 00 phút, ngày 17/01/2023 ( Thứ 3, Tức ngày 26 tháng 

Chạp năm Nhầm Dần 2022). 

3. Địa điểm:  

- Tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bảo Lâm (đề nghị các đồng chí đại biểu có 

mặt trước 10 phút để làm công tác ổn định tổ chức). 

4. Tổ chức thực hiện: 

4.1. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Thực hiện công tác tổ chức phục vụ buổi lễ. 
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4.2. Phòng Lao động - TB&XH huyện  

- Chuẩn bị Diễn văn viếng Nghĩa Trang cho lãnh đạo UBND huyện. 

- Chuẩn bị vòng hoa, hương, nến, đồ lễ và các điều kiện cần thiết phục vụ tổ 

chức Lễ viếng.  

- Bật điện thắp sáng từ ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần năm 2022 đến 

hết ngày Mùng 4 Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023.  

- Phối hợp cùng Huyện Đoàn thanh niên thực hiện công tác vệ sinh nghĩa 

trang trước 16h ngày 16 /01/2023 và sau Lễ viếng. 

4.3. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện  

- Chuẩn bị tăng âm, loa, míc, nhạc viếng, … phục vụ lễ viếng dâng hương, 

thực hiện đưa tin bài về buổi lễ. 

- Tổ chức tuyên truyền chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với 

Người có công với cách mạng.  

4.4. Ban chỉ huy Quân sự huyện  

- Chọn cử cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tiêu binh tại Đài tưởng niệm 

Nghĩa trang liệt sĩ huyện. 

4.5. Công an huyện 

 - Cử 02 đồng chí thực hiện nhiệm vụ dâng hoa Phục vụ Lễ viếng Nghĩa 

trang liệt sĩ huyện. 

4.6. Huyện Đoàn Thanh niên 

- Thực hiện bố trí các Đoàn viên thanh niên tổng vệ sinh quét dọn khuôn 

viên Nghĩa trang Liệt sĩ huyện hoàn thành trước 16 giờ ngày 16/01/2023 và sau khi 

tổ chức Lễ viếng. 

(Thông báo này thay cho Giấy mời, UBND huyện trân trọng kính mời các 
đồng chí có trong thành phần tham dự Lễ viếng đảm bảo đầy đủ, trang trọng) 

Căn cứ nội dung thông báo, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                      
- TT. Huyện ủy;                                                                               

- TT. HĐND huyện;                                                                           
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các thành phần tham dự; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Lương 
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