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

TỈNH NINH THUẬN  Độc lập   -  Tự do  -  Hạnh phúc 
   

Số:        /TB-UBND  Ninh Thuận, ngày          tháng  01 năm 2022 
 
 

 

THÔNG BÁO 

V/v viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2003-

CV/TU ngày 11/01/2022 về việc tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày Thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022); 

Thực hiện Kế hoạch số 6995/KH-UBND ngày 24/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân; đối tượng, kinh phí 

thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo chương trình viếng Nghĩa trang liệt 

sỹ tỉnh, như sau: 

I. Thành phần tham dự lễ viếng: Trân trọng kính mời  

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. 

II. Thời gian – địa điểm: Lễ viếng bắt đầu lúc 6 giờ 30 phút, ngày 27/01/2022 

(nhằm ngày 25 tháng Chạp âm lịch); tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh. 

III. Phân công thực hiện: 

1. 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; 

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội trang trí nghĩa trang và chuẩn bị các 

điều kiện liên quan để tổ chức Lễ viếng theo quy định. 

3. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức xét nghiệm nhanh 

Sars-Cov-2 thành phần viếng nghĩa trang vào chiều ngày 26/01/2022. 

4. Đài Phát thanh và Truyền hình chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội điều hành Lễ viếng đúng nghi thức quy định; 

5. Báo Ninh Thuận và Đài Phát thanh và Truyền hình cử phóng viên đưa tin về 

Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh. 

Thông báo này thay giấy mời Viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh. Đề nghị quý đại 

biểu tham dự Lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh có mặt tại Hội trường UBND tỉnh 

vào lúc 14 giờ ngày 26/01/2022 để xét nghiệm nhanh Sars-Cov-2./. 
 

 

 

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 đại biểu QH&HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Công an tỉnh, Sở LĐTBXH, Sở Y tế; 

- Trung tâm KSBT tỉnh (CDC); 

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

- VPUB: LĐ, HCQT, CV; 

- Lưu: VT, VXNV. NVT. 

   

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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