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KẾ HOẠCH 

Viếng nghĩa trang Liệt sỹ huyện nhân dịp Đại hội Đại biểu phụ nữ huyện 

lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021 -2026 

 

 Thực hiện Thông báo số 143-TB/BCĐ ngày 08/4/2021 của Ban chỉ đạo  

Đại hội Đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XXII về việc phân công các thành viên 

Ban chỉ đạo, tiểu ban tổ chức Đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 

2021 -2026;  UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức viếng nghĩa trang Liệt sỹ 

như sau:  

 1. Thành phần tham gia viếng nghĩa trang:  

 - Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc huyện. 

 - Các đại biểu dự Đại hội (Ban tổ chức Đại hội thông báo). 

 2. Thời gian viếng: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 26/4/2021. 

 3. Địa điểm tập trung: Tại Trung tâm Văn hóa thể dục thể thao huyện. 

 4. Công tác chuẩn bị: Để việc viếng nghĩa trang Liệt sỹ huyện chu đáo, 

nghiêm trang, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị thực hiện: 

 - Phòng Lao động-TB&XH phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND 

huyện chuẩn bị cỗ, lễ và các điều kiện phục vụ viếng nghĩa trang. 

 - Ban chỉ huy quân sự huyện bố trí lực lượng tiêu binh, khênh vòng hoa, 

làm công tác tổ chức lễ dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ. 

 - Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện bố trí loa, đài, 

băng chiêu hồn viếng tại nghĩa trang; chuẩn bị phương tiện quay phim ghi hình 

lễ dâng hương tại nghĩa trang Liệt sỹ huyện. 

  Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận :                                                                             KT. CHỦ TỊCH 

- Như thành phần;                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH 

- Thường trực HU;  

- Thương trực HĐND; 

- VP Huyện uỷ, 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Ban chỉ huy quân sự huyện; 

- Hội Phụ nữ huyện; 

- Phòng LĐ-TBXH; 

- Trung tâm VH, TT, TT và DL huyện; 
- Lưu VT .                            

                                                                                              Lê Anh Tuấn 
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