ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KON RẪY

Số: 102 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Rẫy, ngày 03 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO
Viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện kỳ họp thứ 9, HĐND huyện
khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thực hiện Thông báo số 168/TB-HĐND ngày 17/10/2019 của HĐND
huyện về nội dung và thời gian tiến hành kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIV,
nhiệm kỳ 2016 - 2021.
UBND huyện thông báo thời gian viếng Nghĩa trang liệt sỹ kỳ họp thứ 9,
HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau:
1. Thời gian: Vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 10/12/2019 (vào lúc 15 giờ 45
phút tập trung tại trụ sở HĐND&UBND huyện để đi viếng Nghĩa trang liệt sỹ
huyện).
2. Thành phần tham dự
- Mời Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND
huyện, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, Ban Thường trực
Uỷ ban MTTQVN huyện (có Giấy mời riêng).
- Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các đơn vị đóng trên
địa bàn huyện; đại diện: Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường
trực Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn; cán bộ, công chức và nhân dân trên địa
bàn huyện (Thông báo này thay cho Giấy mời).
(Lưu ý: Đối với các đơn vị có phương tiện tập trung tại trụ sở
HĐND&UBND huyện để tổ chức thành đoàn tham gia Lễ viếng).
3. Công tác chuẩn bị
- Văn phòng HĐND&UBND huyện bố trí phương tiện phục vụ Lễ viếng.
- Phòng Lao động - TB&XH: Chuẩn bị vòng hoa, nến, nhang, hoa quả …
phục vụ Lễ viếng.
- Đề nghị Huyện đoàn phối hợp với UBND xã Tân Lập: Phân công đoàn
viên, thanh niên cùng tham gia tổ chức dọn vệ sinh Nghĩa trang liệt sỹ huyện
phục vụ Lễ viếng.
- Ban Chỉ huy quân sự huyện: Bố trí đội tiêu binh; tổ chức chương trình
Lễ viếng.
- Công an huyện: Bố trí lực lượng dẫn đường (từ trụ sở HĐND&UBND
huyện về Nghĩa trang liệt sỹ); cử chiến sỹ làm nhiệm vụ dâng vòng hoa đúng
theo nghi lễ quy định.
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông: Chuẩn bị âm
thanh, loa đài… phục vụ Lễ viếng.
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UBND huyện thông báo để các đơn vị, địa phương biết./.
Nơi nhận:

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN
PHÒNG
Sign by: Ủy ban Nhân dân huyện Kon Rẫy

- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Đ/c CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện (t/báo);
- Trang thông tin điện tử huyện (đưa tin);
- Lưu: VT.
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