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THÔNG BÁO 

V/v viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm 

 Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2135/KH-UBND ngày 20/5/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt 

sĩ (27/7/1947-27/7/2022); ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn 

số 2800-CV/TU ngày 20/7/2022.   

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thông báo chương trình viếng nghĩa trang 

liệt sĩ tỉnh như sau: 

 1. Thành phần tham dự Lễ viếng: Trân trọng kính mời 

 - Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội 

tỉnh Ninh Thuận, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các 

cơ quan Đảng - Đoàn thể, các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo các đơn vị 

lực lượng vũ trang địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 

 - Đại diện Thường trực Thành ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân 

- Ủy ban MTTQVN thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. 

2. Thời gian – địa điểm: Lễ viếng được tổ chức vào lúc 7 giờ 00 phút 

ngày 27/7/2022 (Thứ Tư). Tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. 

3. Phân công thực hiện: 

 - Công an tỉnh triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn trước, trong và 

sau lễ viếng; bố trí đội tiêu binh phục vụ lễ viếng. 

- Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trang trí nghĩa trang liệt sỹ, chuẩn 

bị 01 vòng hoa để Đoàn lãnh đạo tỉnh dâng hoa tại Lễ viếng. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chuẩn bị nội dung chương trình tổ 

chức điều hành Lễ viếng. 

 - Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh cử phóng viên đưa tin 

về Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. 
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Đề nghị các đại biểu chủ động tập trung tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh để 

tham gia Lễ viếng theo thời gian quy định và thực hiện tốt công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid-19. 

* Lưu ý: Các huyện chủ động tổ chức Lễ viếng tại địa phương; về 

chương trình Lễ viếng: tổ chức cho lãnh đạo tỉnh thắp nhang, không tổ chức 

thành các đoàn viếng nên các đơn vị không chuẩn bị vòng hoa riêng. 

 Thông báo này thay giấy mời Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh./. 

 
  

 

 

Nơi nhận:  
 KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- Như thành phần mời tham dự; 

- VP Tỉnh ủy, VP đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Công an tỉnh, Sở LĐTBXH; 

- Báo Ninh Thuận, Đài PTTH (Thông báo); 

- VPUB: LĐ, HCTC, CV; 

- Lưu: VT, VXNV. NVT. 

 

   

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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