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THÔNG BÁO 

Chương trình dâng hương viếng Nghĩa trang liệt sỹ Mai Thủy 

 nhân dịp Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số  

huyện Lệ Thủy lần thứ I - Năm 2019 
         

(Thông báo này thay cho giấy mời) 

 Nhân dịp Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lệ Thủy lần thứ I - 

Năm 2019, UBND huyện tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sỹ Mai Thủy như sau:  

1. Thành phần mời:  

* Ở huyện: Trân trọng kính mời: 

- Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội Đại biểu các dân 

tộc thiểu số cấp huyện; 

- Đại diện lãnh đạo và phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện. 

* Ở xã: Trân trọng kính mời: 

- Đại biểu chính thức các xã Kim Thủy, Lâm Thủy, Ngân Thủy; 

- Đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã; đại 

diện Ban Giám hiệu và học sinh Trường THCS Mai Thủy. 

2. Thời gian: Vào lúc 16 giờ 00 ngày 18/6/2019. 

3. Phân công trách nhiệm: 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện, Cơ quan Quân sự huyện, Công 

an huyện, UBMTTQVN huyện, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao 

huyện bố trí phương tiện phục vụ Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội cấp huyện 

tham gia Lễ viếng. 

- Giao Phòng LĐTB&XH chủ trì chuẩn bị vòng hoa, hương, lễ viếng 

Nghĩa trang liệt sỹ Mai Thủy.  

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện cử tiêu binh trong lễ viếng nghĩa trang 

liệt sỹ Mai Thủy. 

- Công an huyện phân công cán bộ, chiến sỹ đảm bảo an ninh trật tự tại 

lễ viếng tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai Thủy. 

- UBND xã Mai Thủy chỉ đạo tổ chức làm vệ sinh và huy động các em 

học sinh Trường THCS Mai Thủy tham gia lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ. 

Nơi nhận:                                           TL. CHỦ TỊCH  

- UBMTTQVN huyện;                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG 
- BCH Quân sự huyện, CA huyện; 

- Các phòng ban, đơn vị liên quan;  

- UBND xã Mai Thủy;     

- Đăng website UBND huyện; 

- Lưu: VT.                    
                 Phan Đình Tư 
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