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THÔNG BÁO 

Tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ Bình Long - Hớn Quản  

nhân dịp Đại hội Đảng bộ thị xã Bình Long 

lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

 
 

 

Nhân dịp Đại hội Đảng bộ thị xã Bình Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 

2025. Nhằm tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp 

giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. 

UBND thị xã thông báo Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ Bình Long - Hớn Quản, 

với nội dung cụ thể như sau: 

 1. Thành phần đi viếng: 

 Các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

 2. Thời gian viếng: 5 giờ 30 phút ngày 14/7/2020 (thứ Ba). 

 * Tất cả tập trung tại UBND thị xã Bình Long lúc 5 giờ 15 phút để tổ 

chức đoàn đi viếng. 

3. Công tác chuẩn bị: 

 a) Giao Văn phòng HĐND & UBND thị xã, Phòng Kinh tế thị xã, Phòng 

Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nông nghiệp & 

PTNT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã mỗi đơn vị chuẩn bị 01 vòng hoa. 

 b) Phòng Văn hóa & Thông tin thị xã: Xây dựng kịch bản và thực hiện dẫn 

chương trình tại lễ viếng; chuẩn bị âm thanh, máy phát điện, nhạc mặc niệm cho 

chương trình lễ viếng. 

 c) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Chuẩn bị trái cây, nhang đèn 

phục vụ lễ viếng. 

d) Ban Chỉ huy Quân sự thị xã: Cử 12 cán bộ, chiến sỹ đặt vòng hoa cho 

Đoàn đại biểu. 

e) Công an thị xã: Cử 04 chiến sỹ đứng tiêu binh trên tượng đài và cử lực 

lượng đảm bảo ANTT, sắp xếp chỗ đậu xe cho đại biểu đến viếng. 

UBND thị xã đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 

triển khai thực hiện tốt các nội dung trên. 

 



* Ghi chú:  

Trang phục đại biểu:  + Nam: quần tây, áo sơ mi. 

     + Nữ: bộ áo dài truyền thống. 

+ LLVT, DTTS: trang phục truyền thống của  

ngành và của dân tộc mình. 

 
 

 

 
 

 

 

Nơi nhận: 
- TT.Thị ủy, TT. HĐND thị xã (b/c);                                     
- CT, các PCT. UBND thị xã;  

- Thành phần đi viếng; 

- Các ngành liên quan;                                                   

- LĐVP  +  CV. VX; 

- Lưu VT.  
  

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Ngô Thị Bích Nhung 
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