
ỦY BAN NHÂN DÂN   

THỊ XÃ NGÃ NĂM 

Số:         /UBND-VP 

V/v tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ, 

và đảm bảo chế độ trực, thông tin 

báo cáo tình hình Tết  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ngã Năm, ngày       tháng   02  năm 2021 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể; 

- Thủ trưởng các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; 

- Thủ trưởng các ban, phòng ngành, đơn vị sự nghiệp; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, 

thị xã Ngã Năm. 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND, ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân thị xã Ngã Năm về tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; để thực hiện 

tốt công tác chuẩn bị, thông tin báo cáo, đảm bảo chế độ trực Tết; ngày 

18/01/2021 Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Công văn số 20/UBND-VP về việc 

thông tin báo cáo, đảm bảo chế độ trực Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.  

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo 

chế độ trực, thông tin, báo cáo tình hình Tết Nguyên đán 2021, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm có ý kiến như sau: 

1. Về tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ thị xã 

- Giao Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã phối hợp 

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Y tế thị xã tổ chức Lễ viếng 

nghĩa trang liệt sĩ trang nghiêm, tiết kiệm; bố trí điểm rửa tay sát khuẩn nhanh và 

sắp xếp đội hình, hướng dẫn trình tự đoàn tham gia viếng nghĩa trang giữ khoảng 

cách an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo.  

- Về thành phần, số lượng tham gia viếng nghĩa trang liệt sĩ:  

+ Đề nghị Thủ trưởng các ban, phòng ngành, đơn vị sự nghiệp, cơ quan 

Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn thị xã thông báo cán bộ, công chức viếng 

Nghĩa trang liệt sĩ thị xã vào lúc 06 giờ 30 phút, ngày 05/02/2021 nhằm ngày 24 

tháng Chạp.  

+ Số lượng tham gia viếng nghĩa trang: Đối với cơ quan, ban phòng ngành 

thị xã cử 01 đại diện lãnh đạo. Lưu ý: Cán bộ, công chức tham gia viếng nghĩa 

trang phải mang khẩu trang bắt buộc và thực hiện tốt các quy định, khuyến cáo về 

phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn. 

+ Riêng đối với đơn vị xã, phường không tham gia viếng nghĩa trang, 

nhưng tuyên truyền, thông báo cho người dân chỉ cử đại diện hộ dân đến tham gia 

viếng nghĩa trang (nếu có nhu cầu). Giao Đài Truyền thanh thị xã tăng cường 

phát sóng tuyên truyền rộng rãi thông tin này. 
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2. Về công tác trực và chế độ thông tin, báo cáo Tết 

Đề nghị Thủ trưởng các ban, phòng ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

UBND thị xã, các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn thị xã, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, phường thực hiện nghiêm túc công tác trực đảm bảo an ninh 

trật tự, phòng cháy chữa, chế độ thông tin báo cáo trước, trong và sau Tết theo 

nội dung Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân dân thị 

xã Ngã Năm. Các cơ quan, đơn vị gửi lịch phân công trực Tết Nguyên đán 2021 

về Thường trực UBND thị xã trước ngày 05/02/2021. 

(Nội dung này thay thế nội dung Mục 2, Công văn số 20/UBND-VP ngày 

18/01/2021 của Chủ tịch UBND thị xã về việc thông tin báo cáo, đảm bảo chế độ 

trực Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021) 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ trưởng các ban, phòng 

ngành, đơn vị sự nghiệp, Thủ trưởng các ngành đoàn thể, cơ quan Trung ương, tỉnh 

đóng trên địa bàn thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện tốt 

nội dung Công văn này./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. UBND thị xã; 

- Lưu: VT, VP. 

  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Kim Thái Phong 
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