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THÔNG BÁO  

Về việc tổ chức lễ viếng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và lễ viếng 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận 

nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 

(22/12/1944 - 22/12/2022) 

 

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 

(22/12/1944 - 22/12/2022). Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ viếng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ 

tỉnh và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình 

Thuận như sau: 

1. Lễ viếng liệt sĩ 

1.1. Thành phần mời dự lễ 

- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch và 

các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh; 

- Các vị lão thành cách mạng; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; nguyên là Trưởng 

Đoàn, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các vị Đại biểu Quốc hội Khóa XV tỉnh Bình Thuận; 

- Thủ trưởng và các Phó Thủ trưởng: Các cơ quan thuộc Tỉnh ủy; các cơ 

quan thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, lực lượng 

vũ trang tỉnh (công an, quân sự, biên phòng); Đảng ủy Khối cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh; 

- Thường trực Thành ủy, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc; 

- Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam xã Hồng Sơn, xã Hồng Liêm (huyện Hàm Thuận Bắc); 

- Đại diện lực lượng Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội 

Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. 

1.2. Thời gian, địa điểm 

Lễ viếng bắt đầu lúc 06 giờ 30 phút, ngày 22/12/2022 tại Nghĩa trang liệt 

sĩ tỉnh. 
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2. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh 

2.1. Thành phần mời dự lễ 

- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch và 

các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh; 

- Các vị lão thành cách mạng; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; nguyên là Trưởng 

Đoàn, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Các vị Đại biểu Quốc hội Khóa XV tỉnh Bình Thuận; 

- Thủ trưởng và các Phó Thủ trưởng: Các cơ quan thuộc Tỉnh ủy; các cơ 

quan thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, lực lượng 

vũ trang tỉnh (công an, quân sự, biên phòng); Đảng ủy Khối cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh; 

- Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Phan Thiết; 

- Đại diện lực lượng Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội 

Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. 

2.2. Thời gian, địa điểm 

Lễ viếng bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút, ngày 22/12/2022 tại Bảo tàng Hồ Chí 

Minh - Chi nhánh Bình Thuận (sau lễ viếng liệt sĩ). 

3. Phân công chuẩn bị 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị vòng hoa cho Tỉnh ủy, 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn 

Đại biểu Quốc hội tỉnh, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ và điều khiển buổi 

lễ viếng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ lễ 

viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận 

được chu đáo. 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức xe đi chung cho đại biểu cấp tỉnh. 

- Công an tỉnh chuẩn bị xe dẫn đường, Đội Cảnh sát danh dự và bảo đảm 

an toàn trật tự trên đường đi và khu vực làm lễ; phân công lực lượng điều tiết, 

phân luồng giao thông tại khu vực trước Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an 

tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận 

Bắc tổ chức phương tiện đi chung cho đại biểu của đơn vị, địa phương mình. 

- Tỉnh Đoàn tổ chức phương tiện đi chung cho Đoàn viên thanh niên. 
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Thông báo này thay cho giấy mời dự lễ viếng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ 

tỉnh và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình 

Thuận nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 

(22/12/1944 - 22/12/2022). Các sở, ban, ngành, các địa phương căn cứ thành phần, 

thời gian quy định của Thông báo để sắp xếp tham dự đầy đủ. 

* Ghi chú:  

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, 

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh bố trí, phân công phương tiện đón các 

đồng chí cán bộ Cách mạng lão thành; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; nguyên là Trưởng Đoàn, Phó 

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại nhà riêng vào lúc 05 giờ 15 phút ngày 

22/12/2022 và đưa về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước 05 giờ 30 phút ngày 

22/12/2022 để sắp xếp đi xe chung đến địa điểm làm lễ. 

- Các đại biểu cấp tỉnh tập trung tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước 

05 giờ 30 phút, để đúng 06 giờ 00 phút ngày 22/12/2022 khởi hành đến địa điểm 

làm lễ (Lãnh đạo các Ban Tỉnh ủy, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở, ban, 

ngành, hội, đoàn thể tỉnh đi xe chung do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí, 

không đi xe riêng đến nơi làm lễ).  

Các sở, ngành bố trí phương tiện phục vụ lễ viếng liệt sĩ trong thời gian nói 

trên (khi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có đề nghị)./.  

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời dự; 

- Chánh, các PVP.UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các sở: LĐTBXH, VHTTDL; 

- BCH quân sự, Biên phòng, Công an tỉnh; 

- Báo Bình Thuận, Đài PTTH tỉnh (cử PV đưa tin); 

- Bảo tàng Hồ Chí Minh - CNBT; 

- Phòng: HC-TC, QT-TV; 

- Lưu: VT, KGVXNV. Trang   
 

 

                 TL. CHỦ TỊCH 

      KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
       Nguyễn Đức Hải Tùng 
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