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THÔNG BÁO 

V/v viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Vũng Liêm 

 

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-BTC ngày 08/4/2016 của Ban tổ chức các ngày 

lễ lớn huyện Vũng Liêm về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn 

30/4, 1/5, 19/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016. 

Để tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ và gia đình có công với cách 

mạng, nhân kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 

126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND huyện thông báo tổ 

chức viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện như sau:  

* Thành phần: kính mời: 

- Đại biểu huyện: Thường trực Huyện ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban 

nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vũng Liêm; các đồng chí 

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức 

các cơ quan, ban ngành huyện (kể cả cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn 

huyện) và cơ quan đảng, đoàn thể cấp huyện. 

- Đại biểu xã:  Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã: Trung Hiếu, Trung Thành, 

Trung Thành Tây và thị trấn Vũng Liêm. 

* Thời gian: Vào lúc 6 giờ 00 phút, ngày 29/4/2016 (Sáng thứ sáu) 

* Địa điểm: tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Vũng Liêm. 

Giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện có trách nhiệm chuẩn 

bị nhang, đèn, 02 tràng hoa tươi phục vụ lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ. Phòng Văn 

hoá và Thông tin lo khâu âm thanh và điều hành lễ viếng. Công an và Ban chỉ huy 

Quân sự huyện cử cán bộ chiến sĩ đưa tràng hoa vào điểm viếng, đồng thời tham 

gia lễ viếng. 

Nay thông báo đến thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ 

tịch UBND các xã - thị trấn có liên quan biết để tổ chức thực hiện./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lưu:VT. 
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