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/TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO
Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình người có công tiêu biểu và
Chương trình Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân Kỷ niệm 72 năm
ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019)
Nhân Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/194727/7/2019), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình người có
công tiêu biểu và Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, như sau:
I. Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình người có công tiêu biểu
1. Tổ chức Đoàn đến trực tiếp thăm hỏi, động viên 05 (năm) gia đình
người có công tiêu biểu trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, cụ thể:
Thành phần Đoàn:
- Mời lãnh đạo Thường trực Tỉnh uỷ, làm Trưởng Đoàn;
- Mời lãnh đạo: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi.
Thời gian: 14h 00, ngày 26/7/2019 (thứ Sáu).
Địa điểm xuất phát: Các đại biểu tập trung tại trụ sở Tỉnh ủy vào lúc
14h00 phút để cùng xuất phát.
2. Phân công thực hiện
a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị quà, danh sách các gia
đình người có công tiêu biểu, cử đại diện đi cùng Đoàn nêu trên để trao quà.
b) Đối với các địa phương còn lại, lãnh đạo huyện tổ chức thăm, hỏi
động viên gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu theo Kế hoạch số
79/KH-UBND ngày 20/5/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
c) Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi, Phân xã
Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Ngãi cử phóng viên đưa tin kịp thời.
II. Chương trình Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

1. Thời gian: Vào Lúc 7 giờ 30 phút, ngày 26/7/2019 (thứ Sáu). Các đại
biểu tập trung tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh lúc 7 giờ 15 phút để cùng xuất
phát.
2. Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi (tại xã Nghĩa Thuận,
huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi).
3. Thành phần tham dự
a) Ở tỉnh
- Lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân,
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
- Lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội
Biên phòng tỉnh.
- Lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chuyên trách,
tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, các sở, ban ngành, hội, đoàn thể (mỗi cơ
quan 04 đại biểu).
- Đại diện lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên của các cơ quan, đơn vị
Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (mỗi đơn vị 02 đại biểu).
b) Ở thành phố Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa
- Lãnh đạo Thường trực Thành/Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành phố.
- Lãnh đạo các phòng, ban ở thành phố Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa
(giao UBND thành phố Quảng Ngãi và UBND huyện Tư Nghĩa mời).
4. Phân công trách nhiệm
- Yêu cầu các sở, ban ngành, hội, đoàn thể phân công lãnh đạo và cán bộ,
công chức, viên chức tham dự Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh đầy đủ.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chuẩn bị 04
vòng hoa (Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; các lực lượng vũ trang
tỉnh; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Quảng Ngãi; Huyện
ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tư Nghĩa), dọn vệ sinh, chỉnh trang
Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; trang trí cờ, băng rôn, nhang; bố trí người phục vụ
nhang cho đại biểu đến viếng; dẫn chương trình Lễ đặt vòng hoa.
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chuẩn bị máy móc,
thiết bị, âm thanh phục vụ Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
- Công ty Điện lực Quảng Ngãi đảm bảo điện để phục vụ Lễ.
- Công an tỉnh bố trí đội tiêu binh danh dự khiêng vòng hoa và xe cảnh
sát dẫn đường phục vụ Lễ đặt vòng hoa, viếng mộ liệt sĩ. Bố trí lực lượng bảo
vệ, giữ gìn an ninh, trật tự trước, trong và sau buổi Lễ.
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- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức rà mìn đảm bảo an toàn cho buổi Lễ.
- Tỉnh đoàn Quảng Ngãi huy động 100 đoàn viên thanh niên tham dự Lễ
viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (yêu cầu mặc đồng phục).
- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi, các cơ
quan thông tấn báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh cử phóng viên tham
dự Lễ và đưa tin.
Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các sở, ban ngành, hội, đoàn thể tỉnh
có liên quan; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện.
(Thông báo này thay cho Giấy mời)./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Cơ quan tham mưu giúp việc
Tỉnh ủy;
- Các hội, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
tỉnh;
- Tỉnh đoàn Quảng Ngãi;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công ty Điện lực Quảng Ngãi;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi;
- Phân xã TTXVN tại Quảng Ngãi;
- VPUB: C,PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXlmc330.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Minh Sang
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