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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Minh Long, ngày 15 tháng 12 năm 2014

THÔNG BÁO
Về việc viếng Nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 70 năm
Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014),
25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 -22/12/2014)
Nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Ngày thành lập QĐND Việt Nam
(22/12/1944 -22/12/2014), 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 22/12/2014). Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận
TQVN huyện tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện.
Nay UBND huyện thông báo cho cán bộ công chức viên chức và lực
lượng vũ trang, các ban, phòng, Hội đoàn thể, các cơ quan, đơn vị tỉnh đóng trên
địa bàn huyện. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân 2 xã Long Hiệp và Long Mai.
Đúng vào lúc 7 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 12 năm 2014, về tại Nghĩa
trang liệt sỹ huyện để dự lễ viếng Nghĩa trang.
- Đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang các ban,
phòng, Hội đoàn thể, các cơ quan, đơn vị tỉnh đóng trên điạ bàn huyện; Cán bộ,
chiến sĩ và nhân dân xã Long Hiệp tập trung tại UBND huyện lúc 6h 45 phút để
cùng đi.
- Đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xã Long Mai tập trung tại Nghĩa
trang liệt sỹ huyện trước 7 giờ 00 phút.
Công tác chuẩn bị:
- Huyện ủy – HĐND – UBND - UBMTTQVN huyện 01 vòng hoa, Cơ
quan quân sự và Công an huyện, UBND xã Long Hiệp, xã Long Mai, mỗi đơn
vị 01 vòng hoa. Riêng các cơ quan, đơn vị, các Hội, đoàn thể, các cơ quan, đơn
vị tỉnh đóng trên điạ bàn huyện nếu có điều kiện làm vòng hoa để đi viếng,
UBND huyện hoan nghênh.
- Đề nghị phòng Lao động thương binh và xã hội huyện phối hợp với các
đơn vị, tổ chức dọn vệ sinh Nghĩa trang, lo các thủ tục hương khói và đặt vòng
hoa cho huyện. Chuẩn bị nội dung bài Văn tế và làm tổ chức buổi lễ.
- Phòng Văn hóa thông tin chuẩn bị trang âm, băng chào cờ phục vụ cho
buổi lễ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện.
- Đối với UBND xã Long Sơn tổ chức cho cán bộ và nhân dân viếng
Nghĩa trang liệt sỹ xã, UBND xã Thanh An và Long Môn tổ chức viếng Bia
tưởng niệm tại địa phương.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã triển
khai thực hiện theo nội dung thông báo này./.
Nơi nhận:
- TT: HU, HĐND huyện;
- CT, PCT;
- VPHU, các Ban Đảng HU;
- MT, Hội, đoàn thể;
- Các phòng, ban;
- Các cơ quan, đơn vị của tỉnh đóng trên địa bàn huyện;
- UBND các xã;
- Đài TT&PLTH( thông báo);

- CVP, PVP;
- Lưu VT.
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