
 ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG TRỊ                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số:          /CTr-UBND                         Quảng Trị, ngày  28  tháng 4  năm 2021 

CHƯƠNG TRÌNH 

Viếng Nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương, dâng hoa tại Thành cổ  Quảng Trị, dâng 

hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn nhân Kỷ niệm 46 năm ngày giải 

phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021),  

49 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2021) 
(Thời gian: Thứ 5, ngày 29/4/2021) 

 

 

Địa điểm  Thời gian  Thành phần tham gia Lễ viếng 

Viếng  

Nghĩa trang 

Liệt sỹ 

Trường Sơn 

14h00  

 

- Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các 

đồng chí Phó Chủ tịch HĐND và UBND  tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Lao động – 

Thương binh và Xã hội, Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh 

ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND 

tỉnh. 

 

Viếng 

Nghĩa trang 

Liệt sỹ 

Đường 9 

15h00 

 

Dâng hương 

tại Thành Cổ 

Quảng Trị 

15h30 

 

Dâng hương 

tại Khu lưu 

niệm Tổng Bí 

thư Lê Duẩn 

16h00 

 

Ghi chú:  

- Chương trình này thay cho Giấy mời và thay thế Chương trình số:      

22/CTr-UBND đã ban hành ngày 23/4/2021). 

- Công an tỉnh bố trí xe cảnh sát dẫn đoàn (Từ Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia 

Trường Sơn).  

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí lực lượng tiêu binh phục vụ lễ viếng ở 

Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ Đường 9, Thành cổ Quảng 

Trị và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn. 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị 02 vòng hoa và chỉ đạo tổ 

chức lễ viếng ở 02 NTLS (Vòng hoa ghi: “Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban 

MTTQVN tỉnh Quảng Trị - Kính viếng”). Bố trí vị trí cho đại biểu dự lễ đảm bảo 

khoảng cách an toàn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. 
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- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuẩn bị 02 vòng hoa, tổ chức lễ viếng tại 

Thành Cổ Quảng Trị và Khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn (Vòng hoa ghi: 

“Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị - Kính viếng”). Bố 

trí vị trí cho đại biểu dự lễ đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 theo quy định. 

-  Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Trị, Website tỉnh bố trí phóng viên dự, đưa tin. 

- Tại mỗi địa điểm tổ chức lễ bố trí không quá 30 người. 

-  Sở Y tế chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn và bố trí cán bộ y tế thực 

hiện đo thân nhiệt, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại các 

địa điểm tổ chức lễ nêu trên.      

- Đề nghị các đại biểu có mặt tại Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn trước 

13h45 để tiến hành đo thân nhiệt, khử khuẩn và nhận khẩu trang trước khi vào 

dự lễ./.  

 
 Nơi nhận: 
- Như thành phần Ctr số 22 ngày 22/4/2021;  

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- VP. HĐND tỉnh; 

- VP. Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Sở: VH,TT&DL, LĐTB&XH; 

- BCH Quân sự tỉnh, Công an tỉnh;  

- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Trị,  

- Lưu: VT, VX 

TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

 

Lê Hữu Phước 
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