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

         TỈNH GIA LAI   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

     Số:          /TB-UBND                        Gia Lai, ngày     tháng 7 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lễ viếng 

các liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2022) 

 
   

Thực hiện Thông báo số 376-TB/TU, ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về các văn bản của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế 

hoạch số 1424/KH-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-

27/7/2022); Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và Lễ viếng các liệt sĩ, cụ thể như sau: 

I. TỔ CHỨC LỄ DÂNG HOA, DÂNG HƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ 

MINH; LỄ VIẾNG CÁC LIỆT SĨ 

1. Tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh: 

- Thời gian: 07h00’ thứ Tư, ngày 27/7/2022. 

- Địa điểm: Tại Quảng trường Đại Đoàn kết. 

- Thành phần mời dự: 

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, các đồng chí trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ở tại 

địa bàn thành phố Pleiku; 

+ Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách các sở; Thủ trưởng các ban, ngành, 

hội, đoàn thể của tỉnh không phải là Tỉnh ủy viên ở tại địa bàn thành phố Pleiku; 

+ Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh 

Binh đoàn 15; 

+ Thủ trưởng các đơn vị Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh, các doanh 

nghiệp ở tại địa bàn thành phố Pleiku; 

+ Các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ 

tịch HĐND, UBND tỉnh hiện đang sinh sống tại địa bàn thành phố Pleiku; 

+ Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố 

Pleiku.  
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Sau khi kết thúc Lễ dâng hoa mời các đại biểu vào phòng thờ Bác để dự 

Lễ dâng hương. 

2. Lễ viếng các liệt sĩ: 

- Thời gian: 07h30’ thứ Tư, ngày 27/7/2022. 

- Địa điểm: Tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. 

- Thành phần mời dự: 

+ Như thành phần mời dự Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; 

+ Giao các sở, ban, ngành; hội đoàn thể của tỉnh mỗi đơn vị cử 05 người dự 

Lễ viếng các liệt sĩ; 

+ Giao UBND thành phố Pleiku mời cán bộ, công chức và đại diện nhân dân 

trên địa bàn thành phố Pleiku dự Lễ viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, số 

lượng: 300 người. 

 II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

 1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

 - Chuẩn bị 01 vòng hoa với nội dung: TỈNH ỦY - HĐND - UBND - 

UBMTTQVN TỈNH GIA LAI KÍNH VIẾNG. 

 - Bố trí xe đưa vòng hoa cùng tham gia với đoàn đi viếng các liệt sĩ; Chuẩn 

bị nội dung, các điều kiện phục vụ lễ viếng và điều hành Lễ viếng các liệt sĩ tại 

Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. 

2. Đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh 

Binh đoàn 15: Mỗi đơn vị chuẩn bị 01 vòng hoa và bố trí xe đưa vòng hoa cùng 

tham gia với đoàn đi viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. 

3. Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku:  

- Chuẩn bị 01 vòng hoa chung của thành phố (Thành ủy - HĐND - UBND - 

Ủy ban MTTQVN thành phố) cùng tham gia với đoàn của tỉnh đi viếng các liệt sĩ 

tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. 

- Mời và huy động đại biểu cán bộ, công chức các phòng, ban của thành phố 

và các tầng lớp nhân dân của thành phố dự lễ viếng các liệt sĩ, với số lượng 300 

người. (Các đại biểu của thành phố tập trung tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh vào lúc 

7h15’ ngày 19/5/2022).  

* Lưu ý: Tất cả 04 vòng hoa viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh 

đều có chung một kích thước 1,2m  x  1,6m. 

4. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo Bảo tàng tỉnh chuẩn bị 01 

lẵng hoa và các điều kiện cần thiết để phục vụ và làm công tác tổ chức Lễ dâng 

hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. 

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Điều hành Lễ chào cờ; Chuẩn bị Đội Tiêu 

binh có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh trước 07h00’ ngày 27/7/2022; Liên hệ Bộ 
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Tư lệnh Quân đoàn 3 để bố trí Đội Quân nhạc phục vụ Lễ viếng các liệt sĩ tại 

Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. 

6. Công an tỉnh: 

 - Bố trí cảnh sát giao thông sắp xếp xe ô tô tại khu vực Quảng trường Đại 

Đoàn Kết, tổ chức dẫn đường và bảo vệ trật tự, an toàn giao thông từ Quảng trường 

Đại Đoàn Kết đến Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và ngược lại;  

- Cử 02 chiến sĩ chuyển lẵng hoa lên dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 

Quảng trường Đại Đoàn Kết; cử 08 chiến sĩ chuyển 04 vòng hoa lên Đài liệt sĩ tại 

Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; 

 - Bảo đảm công tác trật tự, an toàn Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ 

Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết; Lễ viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt 

sĩ tỉnh. 

 7. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:  

- Phát hành giấy mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy 

viên, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQVN tỉnh; các đồng chí Đại biểu Quốc hội của tỉnh hiện đang sinh sống trên 

địa bàn thành phố Pleiku; Đại diện Đảng ủy, Bộ Tư lệnh: Quân đoàn 3 và Binh 

đoàn 15; Các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó 

Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh hiện đang sinh sống tại địa bàn thành phố Pleiku; 

- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Ủy 

ban MTTQVN tỉnh, Văn phòng UBND thành phố Pleiku, Sở Giao thông vận tải 

chuẩn bị phương tiện đưa, đón các đồng chí lãnh đạo của tỉnh; bố trí xe ô tô để các 

đại biểu của các sở, ban, ngành, đoàn thể đi xe chung dự Lễ viếng các liệt sĩ tại 

Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. 

8. Sở Giao thông vận tải: Chịu trách nhiệm huy động 05 xe ô tô (loại từ 25 

chỗ ngồi trở lên) để phục vụ các đại biểu đi viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ 

tỉnh và ngược lại. Bố trí cán bộ phối hợp với Cảnh sát giao thông để hướng dẫn, 

sắp xếp vị trí đậu xe tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết. 

9. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo 

tàng tỉnh tổ chức thực hiện công tác đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo quy 

định tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. 

10. Giám đốc (Phó Giám đốc phụ trách), Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành, hội, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp: Có trách nhiệm cử lãnh đạo dự Lễ 

theo thành phần mời trên; các đại biểu tập trung về tại Quảng trường Đại Đoàn Kết 

trước 06h40’ ngày 27/7/2022 để cùng tham dự Lễ dâng hoa; sau đó đi xe chung do 

Ban Tổ chức bố trí để dự Lễ viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. 

 11. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai: Có trách nhiệm 

cử phóng viên theo dõi, đưa tin trong suốt quá trình tổ chức các hoạt động nói trên.  



4 

 

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, 

triển khai thực hiện./. 

 (Thông báo này thay cho Giấy mời).  

 

           

Nơi nhận:                                                                        
- T/T Tỉnh ủy; T/T HĐND tỉnh (để b/c);                                                          

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- VP Tỉnh ủy, các Ban Đảng Tỉnh ủy; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- BTL Quân đoàn 3; BTL Binh đoàn 15; 

- Các hội, đoàn thể của tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh;       

- Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Pleiku; 

- Các đơn vị TW đứng chân trên địa bàn TP Pleiku; 

- Các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn TP Pleiku;   

- Báo Gia Lai; Đài PT-TH Gia Lai (để t/truyền); 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh;                                                                               

- Lưu: VT, KTTH, TTTH, HCQT, KGVX. 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lộc 
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