
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:        /TB-UBND Văn Quan, ngày       tháng 02 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi thời gian, thành phần tham gia dâng hương Tượng đài đồng 

chí Lương Văn Tri và viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện 

Ngày 28/12/2020, UBND huyện Văn Quan đã ban hành Kế hoạch số 

222/KH-UBND về tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết, dâng hương 

nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (Kế hoạch kèm theo nội dung mời dự 

Lễ dâng hương, dâng hoa Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri và viếng Nghĩa trang 

liệt sĩ huyện). Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để 

đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, UBND huyện giảm quy mô, 

số lượng người tham gia lễ dâng hương và thay đổi thời gian tổ chức dâng hương, 

dâng hoa Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri và viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện cụ 

thể như sau: 

1. Thời gian: thứ Hai, ngày 08/02/2021 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý). 

- Từ 07 giờ 30 phút viếng Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri; 

- Từ 08 giờ 00 phút viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện Văn Quan. 

2. Địa điểm: Khuôn viên Tượng đài đồng chí Lương Văn Tri và Nghĩa trang 

liệt sĩ huyện. 

3. Thành phần tham dự: 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện; 

- Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện; 

- Lãnh đạo UBMTTQVN huyện Văn Quan; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND huyện;  

- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam thị trấn Văn Quan. 

Các nội dung khác tại Kế hoạch số 222/KH-UBND không thay đổi. 

- Lưu ý: các thành phần tham dự nữ mặc áo dài, nam mặc áo comple. 
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UBND huyện Văn Quan thông báo tới các thành phần tham dự được biết và 

thực hiện./.  

 
Nơi nhận:   
- TT Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UB MTTQ Việt Nam huyện; 

- Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn  

thể huyện; 

- Các cơ quan TW, đơn vị vũ trang đóng 

trên địa bàn huyện; 

- UBND thị trấn Văn Quan; 

- Lưu: VT, LĐTBXHDT. 

             

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lương Đình Toại 

 

 

 

 

       

 

 

 


