
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 46 /TB-UBND Lạng Sơn, ngày  28 tháng 01 năm 2019 

  
THÔNG BÁO 

Chương trình dâng hương và viếng Nghĩa trang liệt sĩ  
nhân dịp đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 

                            
 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 13/12/2018 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết, dâng 
hương nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh thông 
báo Chương trình dâng hương tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ và viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng 
Sơn, cụ thể như sau: 

 1. Thành phần 

 - Đoàn của tỉnh: Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo 
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; 
đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các 
Ban của Đảng, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn 
ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, 
ngành, đoàn thể tỉnh. 

- Đoàn của thành phố Lạng Sơn: các đồng chí lãnh đạo Thành ủy; lãnh 
đạo HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố; các đồng 
chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy; trưởng các tổ 
chức Đoàn thể; các đồng chí Thành viên UBND thành phố (do Ủy ban nhân dân 
thành phố Lạng Sơn mời). 

 2. Thời gian và địa điểm 

Ngày 01/02/2019 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Mậu Tuất) các đại biểu 
Đoàn của tỉnh tập trung tại trụ sở UBND tỉnh để  đúng 07 giờ 15 phút xuất phát 
đi dâng hương tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp đến viếng 
Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn, sau đó dâng hương Tượng đài đồng chí 
Hoàng Văn Thụ.  

 3. Phân công công tác chuẩn bị 

 3.1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
Cử đội tiêu binh và chiến sĩ làm nhiệm vụ dâng hoa tại Khuôn viên lưu 

niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ và Nghĩa 
trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn (có mặt tại địa điểm dâng hương, dâng hoa 
trước 07 giờ 00 phút ngày 01/02/2019). 
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3.2. Công an tỉnh 

Chuẩn bị xe dẫn đường, bảo đảm trật tự tại khu vực Khuôn viên lưu niệm 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ, Nghĩa trang liệt sĩ 
thành phố Lạng Sơn và các nút giao thông đoàn đi qua. 

 3.3. Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn  
Chuẩn bị 02 lẵng hoa, 01 vòng hoa, 02 mâm lễ để dâng tại Khuôn viên 

lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ, viếng 
Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn. Chịu trách nhiệm bảo đảm công tác vệ 
sinh, trang trí khánh tiết, hương thắp, chuẩn bị loa, đài, nhạc và lời dẫn chương 
trình phục vụ cho Lễ dâng hương tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố và Lễ dâng hương tại Tượng đài 
đồng chí Hoàng Văn Thụ. 

 3.4. Các cơ quan thông tấn, báo chí: Cử phóng viên đưa tin.  

 4. Phương tiện đưa đón đại biểu 

- Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn 
Đại biểu Quốc hội tỉnh đi xe riêng. 

 - Các thành phần còn lại tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh lúc 07h15 phút  
ngày 01/02/2019 đi xe chung do Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND 
tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 
Công an tỉnh bố trí để đưa đón đại biểu (mỗi đơn vị chuẩn bị 01 xe 16 chỗ ngồi).  

- UBND thành phố Lạng Sơn chuẩn bị xe để đưa đón đại biểu thành phố 
từ Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đi viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành 
phố Lạng Sơn và dâng hương Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ. 

Thông báo này thay cho giấy mời. UBND tỉnh trân trọng thông báo để 
các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp và thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                     
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ;          
- Thường trực HĐND tỉnh;  
- Đoàn ĐBQH tỉnh;   
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;                 
- Văn phòng Tỉnh uỷ; 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Văn phòng HĐND tỉnh; 
- Các Ban của đảng, đoàn thể tỉnh;                     
- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;  
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- Các cơ quan báo TT tại Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TT TH-CB;  
- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

TL. CHỦ TỊCH 
 CHÁNH VĂN PHÒNG 

  
 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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