
 

UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

   HUYỆN CAO LỘC                                   Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc   

  Số:          /TB-UBND                               Cao Lộc, ngày       tháng 7  năm 2021 

 

THÔNG BÁO  

Thời gian tổ chức thăm, tặng quà và viếng nghĩa trang 

 Liệt sĩ huyện nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thương binh, liệt sĩ  

(27/7/1947 - 27/7/2021) 

 

Căn cứ Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 09/6/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Cao Lộc về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021) và Kế hoạch số 254/KH-UBND 

ngày 06/7/2021 cuả Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức thăm, tặng quà và viếng 

nghĩa trang liệt sĩ huyện nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2021). 

Để tổ chức triển khai thực hiện, UBND huyện thông báo về thời gian tổ 

chức đi thăm, tặng quà của từng đoàn và viếng nghĩa trang Liệt sĩ huyện nhân dịp 

kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), như sau: 

1. Thời gian, hình thức và lịch trình thăm hỏi của từng đoàn 

(Có biểu chi tiết đính kèm). 

2. Chương trình viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện (thực hiện theo Phương 

án 1), cụ thể: 

* Thời gian: 7 giờ 00 phút,  ngày 27/7/2021 (thứ ba). 

*  Địa điểm: Tại nghĩa trang liệt sĩ Pò Lèo, huyện Cao Lộc. 

* Thành phần: 

 - Các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND, Lãnh đạo 

UBND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cao Lộc; 

 - Các đồng chí lãnh đạo, công chức các Ban Đảng Huyện uỷ, Văn phòng 

Huyêṇ ủy. 

 - Các đồng chí lãnh đạo, sĩ quan, chiến sĩ Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân 

sự huyện, các Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn huyện. 

 - Các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức UBMTTQVN, các đoàn thể 

chính trị xã hội huyện và các cơ quan, phòng, ban, ngành, đơn vị đóng trên địa bàn 

huyện. 

 - Các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, cán bộ, công chức thị trấn 

Cao Lộc và xã Hợp Thành. 

* Các nội dung tại mục III về tổ chức thực hiện giữ nguyên theo Kế hoạch 

số 224/KH-UBND ngày 09/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc. 
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Trên đây là thông báo về thời gian tổ chức đi thăm, tặng quà và viếng nghĩa 

trang Liệt sĩ huyện nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 

27/7/2021) của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc./. 

 

Nơi nhận:                  CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy;                 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các CQ, đơn vị, đoàn thể huyện; 

- Phòng LĐTBXH-DT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C,PVP; 

- Lưu: VT.  
 

                                                                                                    Nguyễn Duy Anh 
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