
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THỊ XÃ NGÃ NĂM   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /TB-UBND                     Ngã Năm, ngày      tháng  01  năm 2022 

THÔNG BÁO  
Về việc tổ chức Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ thị xã Ngã Năm  

 

Nhằm thể hiện lòng tri ân vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, 

hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Được 

sự thống nhất của Thường trực Thị ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân thị xã tổ 

chức Lễ viếng nghĩa trang nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trong 

điều kiện thích ứng, linh hoạt đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, với 

thành phần, thời gian cụ thể như sau: 

1. Thành phần kính mời: 

- Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân; các Ban Hội đồng nhân dân thị xã; 

-  Đại diện Lãnh đạo các ban, phòng ngành, khối Đảng, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể thị xã, Trung tâm Văn hóa – Thông tin, thể 

thao, Đài Truyền thanh thị xã. 

- Ban Lãnh đạo các ngành Công an, Quân sự, Lao động - Thương binh và 

Xã hội, các lực lượng phục vụ nghi thức Lễ viếng. 

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

2.  Thời gian: Lúc 6 giờ 30 phút, ngày 27/01/2022 (nhằm ngày 25/12 âm lịch). 

3. Nội dung:  

 Giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã phối hợp Phòng 

Văn hóa và Thông tin tổ chức chu đáo Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ theo tinh 

thần trang nghiêm, đúng quy định; đồng thời chuẩn bị phương tiện, vật chất, 

nước sát khuẩn tay, khẩu trang và hướng dẫn, tuyên truyền người dân đến viếng 

nghĩa trang không tập trung đông người, không tổ chức ăn uống trong khuôn 

viên nghĩa trang, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- TT. Thị ủy,  

- TT. HĐND thị xã; 

- CT và các PCT UBND thị xã; 

- Các Ban, phòng, ngành thị xã; 

- Các Ban Đảng, Mặt trận, Đoàn thể thị xã; 

- Đảng ủy, UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Việt Thái 
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