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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức đặt vòng hoa viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh;  
dâng hương tại Đài tưởng niệm Núi Nhạn và Đền thờ liệt sĩ tỉnh 

                                                

 Trên cơ sở Kế hoạch số 37/KH-SLĐTBXH ngày 12/7/2022 của Sở Lao 

động-Thương binh và Xã hội tỉnh về việc tổ chức đặt vòng hoa viếng Nghĩa trang 
liệt sĩ tỉnh; dâng hương tại Đài tưởng niệm Núi Nhạn và Đền thờ liệt sĩ tỉnh. Nhân 

kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022); Huyện ủy, 
HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện tổ chức đặt vòng hoa viếng Nghĩa trang liệt 
sĩ tỉnh và dâng hương tại Đài tưởng niệm Núi Nhạn và Đền thờ liệt sĩ tỉnh, như sau:    

 I. ĐẶT VÒNG HOA VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH  

 1. Thành phần:   

 - Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy. 

 - Thành viên Thường trực HĐND huyện. 

 - Đại diện Lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN huyện. 

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. 

 - Các đồng chí Phó Trưởng các ban chuyên trách các Ban của HĐND huyện. 

 - Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn 

vị huyện (03 khối). 

 - Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn 

vị Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn huyện. 

 2. Thời gian: Viếng vào lúc 06 giờ 30 phút, ngày 27/7/2022 (Thứ Tư).   

 3. Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.  

 II. LỄ DÂNG HƯƠNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM NÚI NHẠN; ĐỀN THỜ 
LIỆT SĨ TỈNH. 

 1. Thành phần: 

 - Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy. 

 - Thành viên Thường trực HĐND huyện. 

 - Đại diện Lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN huyện. 

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. 

  2. Thời gian: Sau khi kết thúc viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. 

 3. Địa điểm: Đài tưởng niệm Núi Nhạn; Đền thờ liệt sĩ tỉnh.  
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 III. PHƯƠNG TIỆN 

 1. Xe của Huyện uỷ, UBND huyện; Công an huyện, Quân sự huyện tập trung 
tại Trụ sở làm việc của HĐND&UBND huyện trước 06 giờ 00 phút, sáng ngày 

27/7/2022 để đưa đón lãnh đạo cùng đi với Đoàn. 

2. Giao Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện: Chịu trách 

nhiệm thuê 01 xe (16 chỗ ngồi) để đưa đón cán bộ, công chức, viên chức đi viếng 
nghĩa trang và đặt 01 vòng hoa để lãnh đạo huyện viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh 
theo quy định.  

3. Cán bộ, Công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị có 

nhu cầu đi xe, tập trung tại Trụ sở làm việc của HĐND&UBND huyện trước 06 giờ 
00 phút, sáng ngày 27/7/2022 để cùng đi xe.  

IV. VIẾNG NHÀ BIA TƯỞNG NIỆM GHI TÊN CÁC LIỆT SĨ CÁC 
XÃ, THỊ TRẤN: 

Tổ chức tu bổ, vệ sinh sạch sẽ, trang trí trang nghiêm Nhà bia ghi tên liệt sĩ 

của xã, thị trấn mình đang quản lý; tổ chức viếng thật chu đáo (các xã, thị trấn có 
Nhà bia ghi tên liệt sĩ chủ động về thời gian). UBND các xã, thị trấn có điều kiện 
thì tự túc phương tiện, tổ chức cho thân nhân gia đình liệt sĩ đi viếng Nghĩa trang 

liệt sĩ tỉnh theo thời gian quy định trên. 

  Các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:  
- Thường trực Huyện uỷ (thay b/c);     
- Thành viên Thường trực HĐND huyện; 
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;                                                          
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị huyện (3 khối);   
- Các cơ quan, đơn vị Tỉnh, 
Trung ương đóng trên địa bàn huyện; 
- UBND các xã, thị trấn;  
- Lưu: VT, LĐTBXH.            

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 Mai Ne 
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