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Long An, ngày 09 tháng 8 nám 2019

THÔNG BAO
Ye vic t chfrc ving Nghia trang 1it si tinh

Nhân k' niêm 74 nam Cách mng Tháng Tam (19/8/1945 - 19/8/2019) và
Quôc khánh nixâc Cong boa xã hi chij nghia Vit Nam (02/9/1945 - 02/9/2019),
UBND tinh to chüc viêng Nghia trang 1it si tinh, nhiz sau:
1.Kmnh miii các dng chI Thi.thng tri;rc Tinh üy, Ban Thithng vi;i Tinh üy,
Thithng tri;rc HDND tinh; Chü tjch và các Phó Chü tjch UBND tinh, Thithng
tri;ic Uy ban Mitt trn To quôc Vit Nam tinh; các dông chI can b lao thành
cách mng cix tril trén dja bàn thành phô Tan An; lãnh do và can b, cOng
chüc các Ban Dãng, s0, ban, ngành, doàn the tinh, Thithng tri;rc Thành üy Và
UBND thành phô Tan An, Thumg trirc Huyn üy và UBND huyn Thu Thüa
viêng Nghia trang 1it Si tinh vào lác 06 gkr 30 phát ngày 30 tháng 8 nàm 2019
(thá'Sáu).
2. Sâ Lao dng - Thiicing binh và Xã hi phi hçp vâi Cong an tinh và Bô
Chi huy Quân sir tinh to chirc nghi thüc lê theo thông 1 th'ithng k' và dam bão an
toàn trt ti;r trong qua trInh to c1nrc.
3. Van phOng Doàn DBQH, HDND và UBND tinh phi hqp vói Van phOng
Tinh Uy chuân bj phuang tin, lien h to chüc dixa nthc các dông chI lao thành cách
mng cix trü trên dja bàn thành phô Tan An di;r 1 viêng.
4. Báo Long An, Dài Phát thanh và Truyn hInh Long An có trách nhim t
chirc dixa tin.
UBND tinh thông báo dn các dng chj, các dn vj, thành ph Tan An,
huyn Thu Thra biêt dê tham di;r lê viêng./.
Noi nhn:
- Thtring trirc TiIih iy;
- Thumg trrc HDND tinh;
- Các dông chI UV. BTV Tinh üy;
- CT, các PCT. UBND tinh;
- Thix&ng trirc UBMTTQ tinh;
- Các can bô lao thành CM;
- Các Ban Bang Tinh üy;
- Van phông Tinh üy;
- Si, ban, ngành, doàn the tinh;
- U. Thành üy, UBND thành phô Tan An;
- U. Huyn üy, UBND huyn Thu Thüa
- Phông: HC-QT, VH-XH;
- Luu: VT, thu.
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