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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
______________________

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
(22/12/1944 - 22/12/2019), UBND tỉnh tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh,
như sau:
1. Kính mời các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh,
Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng cư trú trên địa bàn
thành phố Tân An; lãnh đạo và cán bộ, công chức các Ban Đảng, sở, ban ngành,
đoàn thể tỉnh, UBND thành phố Tân An, UBND huyện Thủ Thừa viếng Nghĩa
trang liệt sĩ tỉnh vào lúc 06 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12 năm 2019 (thứ Sáu).
2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an tỉnh, Bộ
Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức nghi thức lễ theo thông lệ thường kỳ và đảm bảo
trật tự an toàn trong quá trình tổ chức.
3. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh phối hợp với Văn
phòng Tỉnh ủy chuẩn bị phương tiện đưa rước các đồng chí lão thành cách mạng
cư trú trên địa bàn thành phố Tân An dự lễ viếng.
4. Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An có trách nhiệm
tổ chức đưa tin.
UBND tỉnh thông báo đến các đồng chí, các đơn vị, UBND thành phố Tân
An, UBND huyện Thủ Thừa biết để tham dự lễ viếng./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các đ/c Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các Ban Đảng tỉnh;
- Các cán bộ LTCM;
- Sở ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- CVP, các PVP;
- UBND thành phố Tân An và huyện Thủ Thừa;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng VHXH;
- Phòng HC-QT;
- Lưu: VT, thu.
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