
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM TRÀ MY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan   #DiaDiemNgayBanHanh   
V/v thay đổi thời gian tổ chức Lễ dâng 
hương viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện 

Kính gởi: 
+ - Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Thường trực 

UBND, Thường trực UBMTTQVN huyện;
+ - Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
+ - Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND-UBND, UBMTTQVN và Nhân 

dân các xã: Trà Mai; Trà Tập; 
+ - Ban Giám hiệu các trường học đóng trên địa bàn xã Trà Mai.

Ngày 27/01/2021, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND về tổ 
chức Lễ dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện; thắp hương Khu di tích Nước 
Là và Bia tưởng niệm Ban cán sự miền tây Quảng Nam nhân dịp Tết Nguyên đán 
Tân Sửu - Năm 2021, thời gian bắt đầu lúc 07 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 02 năm 
2021 (nhằm ngày 22/12 năm âm lịch). Tuy nhiên, thời gian trên trùng với thời gian 
Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII, vì vậy các hoạt động không thể diễn ra theo kế hoạch.

Nay, UBND huyện thông báo thay đổi thời gian tổ chức Lễ dâng hương 
viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện; thắp hương Khu di tích Nước Là và Bia tưởng 
niệm Ban cán sự miền tây Quảng Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu - Năm 
2021 cụ thể như sau:

1. Tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện,  lúc 07 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 02 năm 
2021 (nhằm ngày 23/12 năm âm lịch).

2. Tại Bia tưởng niệm Ban Cán sự miền tây Quảng Nam, lúc 08 giờ 00 
phút, ngày 04 tháng 02 năm 2021.

3.Tại  Khu di tích Nước Là, lúc 09 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 02 năm 2021.
Các nội dung khác theo Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 27/01/2021 của 

UBND huyện không thay đổi.
UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và sắp xếp lịch 

công tác./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,UBND.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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