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THÔNG BÁO
V/v viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9/2017

Nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Qu c khánh 02/9/2017, Huyện
ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện tổ chức lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ
huyện, như sau
* Thành phần tham dự:
- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện.
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng
bộ huyện.
- Lãnh đạo và công chức, viên chức, nhân viên các phòng, ban ngành,
đoàn thể huyện.
- Ðảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và ban, ngành các xã, thị trấn.
- Đại diện gia đình, thân nhân các Anh hùng liệt sĩ.
* Thời gian, địa điểm:
Lễ viếng diễn ra lúc 6 giờ 30’ ngày 01/9/2017 (thứ Sáu), tại Nghĩa trang
liệt sĩ huyện (xã Đông Phước A).
Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị nhang, đèn,
tràng hoa và chương trình, nội dung buổi Lễ; Ban Chỉ huy Quân sự huyện b trí
02 lực lượng dâng hoa lên Tượng đài; Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao
huyện phục vụ âm thanh; UBND các xã, thị trấn thông báo cho thành phần của
xã và gia đình chính sách, thân nhân các Anh hùng liệt sĩ.
Đề nghị các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện chuẩn bị 01 bó hoa tươi
dâng lên Tượng đài. Huy động tất cả cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên
của đơn vị tham dự lễ viếng.
UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.
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