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KẾ HOẠCH 

Phối hợp giúp Ban liên lạc Quân đoàn 14 tổ chức dâng hương, viếng nghĩa 

trang liệt sỹ huyện Lộc Bình, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập 

 

 

Thực hiện Công văn số 4739/VP-NC ngày 27/11/2018 của Văn phòng Ủy 

ban nhân tỉnh Lạng Sơn về việc xem xét, giúp đỡ các hoạt động kỷ niệm 40 năm 

thành lập Quân đoàn 14 - Binh đoàn Chi Lăng; Kế hoạch số 329/KH-PCT ngày 

18/02/2019 của Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn về kế hoạch viếng nghĩa 

trang liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Quân đoàn 14. 

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình xây dựng Kế hoạch phân công giúp Ban 

liên lạc Quân đoàn 14 tổ chức dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện Lộc 

Bình nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân giáo dục sâu sắc 

truyền thống và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ cán bộ, chiến sỹ, lực 

lượng vũ trang huyện hôm nay và mai sau. 

2. Yêu cầu 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể căn cứ vào nhiệm vụ được giao chủ 

động triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nội dung công việc, bảo đảm thời 

gian theo quy định. 

- Chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo, an toàn và hiệu quả. 

II. NỘI DUNG  

Giúp Ban liên lạc Quân đoàn 14 tổ chức dâng hương, viếng nghĩa trang liệt 

sỹ huyện Lộc Bình. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 09 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút, 

ngày 22/2/2019 (thứ Sáu). 

2. Địa điểm: Tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Lộc Bình. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban CHQS huyện 

- Là trung tâm hiệp đồng phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể 

huyện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; làm tốt công tác chuẩn bị, bảo 
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đảm phục vụ cho Ban liên lạc Quân đoàn 14 tổ chức dâng hương, viếng nghĩa 

trang liệt sỹ huyện Lộc Bình đạt kết quả tốt.  

- Cử 04 đồng chí tiêu binh để phục vụ Lễ viếng, chủ động liên hệ với quản 

trang, tổng dọn vệ sinh bảo đảm sạch sẽ. 

- Chuẩn bị vòng hoa, hoa tươi, hương và nến để phục vụ cho buổi Lễ. 

- Thực hiện công tác nghị sự. 

2. Công an huyện 

Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực nghĩa trang 

trước, trong và sau quá trình tổ chức buổi Lễ. 

3. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc  

Phối hợp với Ban CHQS huyện làm công tác tổ chức của buổi Lễ. 

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

- Chuẩn bị tăng âm loa, đài, băng đĩa nhạc phục vụ Lễ viếng; cử phóng 

viên đưa tin. 

- Cắm cờ chuối dọc 2 bên đường lên nghĩa trang. 

* Chú ý: Thời gian hoàn thành mọi công tác chuẩn bị xong trước ngày 

21/02/2019. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện có vướng mắc các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể chủ động trao đổi, thống nhất với Ban CHQS huyện để phối hợp cùng 

giải quyết./. 

  

 
Nơi nhận:                                                                                       
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện;  

- Ban CHQS huyện; 

- Công an huyện; 

- Phòng LĐ,TB,XH - DT; 

- Trung tâm VH, TT và TT huyện; 

- Lưu: VT, BM, TC; B21.      

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Minh 
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