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THÔNG BÁO 

V/v Tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ Bình Long - Hớn Quản nhân dịp kỷ 

niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh  

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9//2019) 

 

 

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc 

khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019); 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. 

Được sự thống nhất của Thường trực Thị ủy Bình Long và Thường trực 

Huyện ủy Hớn Quản về việc tổ chức Lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ chung giữa 02 đơn 

vị vào các ngày lễ, tết hàng năm. 

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: 

 - Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thị xã. 

 - Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, khối 

Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã. 

 - Lãnh đạo và CBCNVC Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long. 

 - Lãnh đạo Đảng ủy, UBND các phường: An Lộc, Phú Đức, Phú Thịnh. 

 2. Thời gian viếng: 6 giờ 30 phút ngày 29/8/2019 (thứ Năm). 

 * Tất cả tập trung tại UBND thị xã Bình Long lúc 6 giờ 15 phút để tổ chức 

đoàn đi viếng. 

3. Công tác chuẩn bị: 

 - Phòng Quản lý đô thị, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã mỗi đơn vị 

chuẩn bị 01 vòng hoa cho đoàn của thị xã. 

 - Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long chuẩn bị vòng hoa cho đoàn của đơn vị 

mình. 

 - Phòng Lao động TB & XH, Phòng Văn hóa & TT phối hợp cùng các đơn vị 

của huyện Hớn Quản chuẩn bị nội dung, điều kiện phục vụ cho lễ viếng thật trang 

nghiêm, chu đáo. 

 - Công an thị xã bố trí xe, lực lượng cảnh sát dẫn đoàn đại biểu đi viếng. 



- Phòng Quản lý đô thị và Ban quản lý HTX Vận tải Bình Long bố trí 01 xe 

chở CBCCVC đi viếng. 

  UBND thị xã đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các phường 

liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung thông báo này./. 

 
 

 
 

 

Nơi nhận:                                     TL. CHỦ TỊCH 

- TT.Thị ủy, TT. HĐND thị xã (b/c);                         KT.CHÁNH VĂN PHÒNG  

- CT, các PCT. UBND thị xã;                             PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long; 

-  Các cơ quan, ban, ngành, khối Đảng, đoàn thể thuộc TX; 

-  UBND các  phường: An Lộc, Phú Đức, Phú Thịnh; 

- LĐVP + CV. các khối; 

- Lưu VT.  

             Trịnh Thị Hà 
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