
ỦY BAN NHÂN DÂN   

THỊ XÃ NGÃ NĂM 

Số:         /UBND-VP 

V/v dừng tổ chức viếng Nghĩa trang 

liệt sĩ và sơ kết kinh tế - xã hội  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ngã Năm, ngày   03  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. 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhằm thực 

hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thị 

xã Ngã Năm, 

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

1. Dừng tổ chức cho cán bộ, công chức viếng nghĩa trang liệt sĩ (dự kiến 

tổ chức vào lúc 6 giờ 30 phút, ngày 05/02/2021, nhằm ngày 24 tháng Chạp). 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, 

ban, phòng ngành, đoàn thể, Đài Truyền thanh thị xã và Chủ tịch UBND các xã, 

phường thông tin, tuyên truyền rộng rãi nội dung này. 

- Giao Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã chủ trì, 

phối hợp các đơn vị có liên quan phân công cán bộ, công chức trực, hướng dẫn, 

hỗ trợ người dân viếng nghĩa trang liệt sĩ (ngày 05/02/2021, nhằm ngày 24 

tháng Chạp), đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 

2. Dừng tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 

01, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 và Kế hoạch cải 

cách hành chính năm 2021. 

Giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã tham mưu sơ kết tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội tháng 01/2021 bằng văn bản và tham mưu văn bản chỉ đạo 

thực hiện một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới. 

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 UBND các xã, phường thực hiện tốt theo nội 

dung Công văn này./. 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. UBND thị xã; 

- Lưu: VT, VP. 

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 Trần Việt Thái 
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