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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hồng Ngự, ngày 19 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO
Dừng tổ chức một số hoạt động nhân dịp 74 năm ngày Thương binh, liệt sĩ
(27/7/1947 - 27/7/2021)
Thực hiện Công văn số 343/UBND-THVX ngày 13 tháng 7 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc cách ly xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng
Tháp; Công văn số 1204/SLĐTBXH-NCC ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp, về việc hướng dẫn tặng quà Chủ
tịch Nước, quà Tỉnh và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh,
liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021). Được sự thống nhất của Thường trực Huyện ủy,
Ủy ban nhân dân Huyện thông báo dừng tổ chức một số hoạt động nhân dịp 74
năm ngày Thương binh, liệt sĩ, như sau:
1. Không tổ chức Đoàn thân nhân liệt sĩ đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh
tại thành phố Cao Lãnh và Nghĩa trang liệt sĩ tại huyện Tam Nông.
2. Không tổ chức Đoàn viếng Đền thờ liệt sĩ tại thành phố Hồng Ngự.
3. Không tổ chức buổi Họp mặt gia đình chính sách và thắp nến tri ân tại
các nhà bia ghi danh liệt sĩ.
4. Đối với các xã, thị trấn có nhà bia ghi danh liệt sĩ tổ chức cúng hoa quả
tại nhà bia ghi danh liệt sĩ đảm bảo trang nghiêm (vào ngày 27/7/2021).
5. Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện thăm, tặng quà cho
người có công từ nguồn hỗ trợ của Tỉnh, Huyện hoàn thành trước ngày 27/7/2021.
Đồng thời, tăng cường thực hiện tuyên truyền sâu rộng về truyền thống cách
mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc đến tầng Lớp nhân nhân, cán bộ,
đảng viên với nhiều hình thức phù hợp.
6. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển quà của Tỉnh,
Huyện về địa phương thực hiện hỗ trợ cho người có công.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện
tốt nội dung Thông báo này./.
Nơi nhận:
- TT/HU, TT/HĐND Huyện;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể Huyện;
- Các phòng, ban, ngành Huyện;
- ĐU, UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/VX.
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