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THÔNG BÁO
Tổ chức Lễ dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện nhân

Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 01/7/2021 của UBND huyện về 

tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-
27/7/2021); Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện lòng “Tri ân” 
đối với Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự 
do của Tổ quốc, nhân dịp Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-
27/7/2021); UBND huyện thông báo tổ chức Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện, 
như sau:

I. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: 07 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 7 năm 2021 (thứ Ba).
- Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ huyện (Thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My).
II. Thành phần mời dự Lễ viếng, thắp hương: Kính mời:
- Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Thường 

trực UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện.
- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
- Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã: Trà Mai và 

Trà Tập.
III. Công tác đảm bảo Lễ viếng, thắp hương
1. Các đoàn viếng hương và vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện
- Đoàn đại biểu lãnh đạo huyện gồm: Các đồng chí trong Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND, Ban Thường trực 
UBMTTQVN huyện. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chuẩn 
bị 01 vòng hoa phục vụ lễ viếng.

- Đoàn đại biểu đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTQTVN xã 
Trà Mai, Trà Tập.

- Đoàn đại biểu lực lượng vũ trang gồm: Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự 
huyện, Công an huyện.

- Đoàn đại biểu công chức, viên chức gồm: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan 
Đảng, Mặt trận, Đoàn thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của huyện và của 
tỉnh đóng trên địa bàn huyện.

* Ghi chú: Đề nghị các đại biểu tham dự Lễ viếng đảm bảo công tác phòng 
chống dịch Covid-19
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2. Công tác phục vụ lễ viếng, thắp hương
- Giao Ban Chỉ huy quân sự điều hành lễ viếng, phân công chiến sĩ tiêu binh, 

đặt vòng hoa.
- Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện dọn vệ sinh, trang trí 

cờ, hoa từ cổng chính đến Tượng đài nghĩa trang; chuẩn bị trái cây, hương, đèn 
phục vụ lễ viếng hương.

- Giao Trung tâm văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện 
chuẩn bị âm thanh, nhạc hồn tử sĩ phục vụ lễ viếng hương.

Trên đây là thông báo Tổ chức Lễ dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện 
nhân Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021), Ủy ban 
nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã Trà Mai, 
Trà Tập tham dự Lễ dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện đúng thành phần, 
thời gian quy định./.

Nơi nhận:
- TT TV Huyện ủy (B/c);
- TT HĐND,UBND huyện (B/c);
- Sở LĐTBXH tỉnh (B/c);
- UBMTTQVN huyện (p/hợp);
- UBND các xã;
- Các cơ quan, đơn vị ở huyện;
- Lưu: VT, UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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