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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ngã Năm, ngày       tháng  12  năm 2022 
  

ơ  

ơ 
 

 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Ngã Năm 
 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 24/11/2022 của Ban Thường vụ Thị 

ủy về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Chiến thắng Chi khu Ngã Năm - Tầm vóc 

và ý nghĩa lịch sử”; 

Được sự thống nhất của Thường trực Thị ủy, Thường trực Ủy ban nhân thị 

xã tổ chức Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân ngày tổ chức Hội thảo khoa học “Chiến 

thắng Chi khu Ngã Năm - Tầm vóc và ý nghĩa lịch sử” với thành phần, thời gian 

và địa điểm cụ thể như sau: 

1. Thành phần kính mời 

- Đồng chí Trần Văn Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy. 

- Thường trực Thị ủy. 

- Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy. 

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân thị xã. 

- Thường trực Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã. 

- Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Thị ủy, các ban xây 

dựng Đảng trực thuộc Thị ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thể, ban, 

phòng ngành, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn thị xã. 

- Lực lượng phục vụ nghi thức Lễ viếng. 

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

- Thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn thị xã (giao UBND các xã, phường 

thông báo). 

2. Thời gian và địa điểm 

* Thời gian: Vào lúc 06 giờ, ngày 22/12/2022 (thứ Năm). 

* Địa điểm: Tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Ngã Năm.                                                 

 3. Nội dung: Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã phối hợp 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tổ chức chu đáo Lễ viếng 

nghĩa trang liệt sĩ theo tinh thần trang nghiêm, đúng quy định./.
 

Nơi nhận: 

-Như thành phần kính mời; 

- Đài Truyền thanh thị xã 

 (để đưa tin); 

- Lưu: VT,VP. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Kim Thái Phong 
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