ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
Số: 154 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày

04 tháng5 năm 2022

KẾ HOẠCH
Đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ
quy tập tại Lào mùa khô 2021-2022
Thực hiện Văn bản số 854/BCĐ-CQTT ngày 14/4/2022 của Ban Chỉ đạo
515, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về việc rút đội quy tập và bàn giao, an táng hài cốt
liệt sĩ quy tập tại Lào mùa khô 2021-2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế
hoạch Đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ như sau:
A. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
TT
I
1

2

3

Các hoạt động

Thời gian
bắt đầu

Địa điểm
thực hiện

(hoặc quá trình)

(hoặc xuất phát)

Đơn vị chịu
trách nhiệm

Đơn vị
phối hợp

CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI LÀO VÀ DI CHUYỂN HCLS VỀ CKQT CẦU TREO
Đoàn công tác đặc biệt
tỉnh
đi
Thủ
đô
ViêngChăn
Hội đàm với Ban công
tác Đặc biệt Thủ đô
Viêngchăn; dự Lễ Truy
điệu, Lễ cầu siêu; tiếp
nhận hài cốt liệt sĩ.
Di chuyển HCLS từ
Thủ đô ViêngChăn về,
tỉnh BôLyKhamXay
Hội đàm với Ban công
tác Đặc biệt tỉnh
BôLykhamxay
Dự Lễ Truy điệu, Lễ
cầu siêu; tiếp nhận hài
cốt liệt sĩ.
Di chuyển HCLS từ thị
xã Pacxan về Lacxao

06h30 ngày
12/5/2022

13h30 ngày
13/5/2022

14h ngày
14/5/2022

UBND tỉnh
Thủ đô
Viêng Chăn

Thủ đô
Viêng Chăn

Sở LĐTB&XH

BCHQS

Ban CTĐB
thủ đô
Viêngchăn

Đoàn
công tác
tỉnh

BCHQS

Sở LĐTB&XH
Đoàn
công tác
tỉnh
Đoàn
công tác
tỉnh

7

Dừng, nghỉ tại Lacxao

10h30 ngày
16/5/2022

Thị xã Pacxan
Tỉnh
BôLyKhamXay
Thị xã Pacxan
Tỉnh
BôLyKhamXay
Thị xã Pacxan
Tỉnh
BôLyKhamXay
Lạcxao, tỉnh
BôLyKhamXay
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Di chuyển HCLS từ
Lacxao về Cửa khẩu
Quốc tế Cầu Treo

12h00 ngày
16/5/2022

Lạcxao, Tỉnh
BôLyKhamXay

II

ĐÓN NHẬN HÀI CỐT LIỆT SĨ TẠI CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO

4

5

6

(BôLyKhamXay)

1

Lễ đón nhận và dâng
hương tưởng niệm Liệt
sĩ tại Cửa khẩu Quốc tế
Cầu Treo

08h30 ngày
15/5/2022
14h ngày
15/5/2022
06h00 ngày
16/5/2022

13h30-14h30
ngày
16/5/2022

Cửa khẩu Quốc
tế Cầu Treo

Ban CTĐB
tỉnh
BôLyKhamXay

Ban CTĐB
tỉnh
BôLyKhamXay

BCHQS

Sở LĐTB&XH

Sở LĐTB&XH

BCHQS

BCHQS

Sở LĐTB&XH

BCH Bộ đội
Biên phòng
chủ trì, phối
hợp Cục Hải
quan,
Ban
Quản
lý
KKTCKQT

UBND
huyện
Hương
Sơn,
BCHQS
tỉnh, Sở
LĐ-

2

TT

2

3

III

1

2

3

Các hoạt động

Di chuyển HCLS từ
Cửa khẩu Quốc tế Cầu
Treo về NTLS Nầm

Cán bộ, nhân dân địa
phương, đoàn viên, học
sinh chào đón với số
lượng phù hợp (căn cứ
thời tiết, lịch trình di
chuyển của Đoàn để bố
trí phù hợp)

Thời gian
bắt đầu

Địa điểm
thực hiện

(hoặc quá trình)

(hoặc xuất phát)

14h30-16h30
ngày
16/5/2022

14h30 đến
16h30 ngày
16/5/2022

Cửa khẩu Quốc
tế Cầu Treo

Dọc tuyến QL
8A từ Cửa khẩu
Quốc tế Cầu
Treo đến Nghĩa
trang Liệt sĩ
Nầm (địa điểm
cụ thể giao
UBND huyện
Hương Sơn
bố trí)

Đơn vị chịu
trách nhiệm

Đơn vị
phối hợp

Cầu
Treo
điều hành lễ

TB&XH,
các lực
lượng liên
quan

BCHQS

Sở LĐTB&XH

UBND các
xã Sơn
Kim, Sơn
Tây, Thị
trấn Tây
Sơn, Sơn
UBND huyện
Diệm, Thị
Hương Sơn,
trấn Phố
Tỉnh đoàn
Châu, Sơn
Phú, Sơn
Trung,
Sơn Bằng
và Sơn
Châu

TỔ CHỨC LỄ TRUY ĐIỆU, AN TÁNG HÀI CỐT LIỆT SĨ TẠI NTLS NẦM
Chuẩn bị phần mộ, đất,
cát, các điều kiện đảm
bảo để an táng HCLS;
tổng vệ sinh khu vực
nghĩa trang; chuẩn bị
mặt bằng tập kết HCLS
Chỉ đạo các đơn vị thi
công trên quốc lộ 8A
(tuyến Đoàn công tác di
chuyển HCLS đi qua)
tạm dừng thi công, nép
gọn, vệ sinh dọc 2 bên
tuyến
Chuẩn bị Lễ đài và các
điều kiện đảm bảo tổ
chức Lễ truy điệu và an
táng HCLS (thực hiện
theo hướng dẫn của
BTL Quân khu 4)

Hoàn thành
trước ngày
15/5/2022

NTLS Nầm

Hoàn thành
trước ngày
15/5/2022

Quốc lộ 8A từ
Cửa khẩu Quốc
tế Cầu Treo về
NTLS Nầm

Xong trước
ngày
15/5/2022

4

Lấy mẫu sinh phẩm hài
cốt liệt sĩ

16h30-17h30
16/5/2022

5

Tổ chức Đại lễ cầu siêu
11 Liệt sĩ; cầu siêu các
anh hùng liệt sĩ nhân
Kỷ niệm 75 năm ngày
Thương binh - Liệt sĩ

20h00-21h30
ngày
16/5/2022

NTLS Nầm

NTLS Nầm

NTLS Nầm

UBND huyện
Hương Sơn

Sở LĐTB&XH,
Bộ
CHQS

Sở GTVT,
Công an tỉnh,
UBND huyện
Hương Sơn

Tỉnh đoàn,
Sở LĐTB&XH
và các sở,
ban, ngành
liên quan

UBND huyện
Hương Sơn
chủ trì
phối hợp với
Bộ CHQS

Sở LĐTB&XH,
Sở VH,
TT&DL

BCHQS, Sở
LĐ-TB&XH,
Sở Y tế
Sở LĐTB&XH Chủ
trì phối hợp
UBND huyện
Hương Sơn,
Tỉnh đoàn,
Hội Phật giáo

Bộ CHQS
và các sở,
ban ngành
đoàn thể

3

TT

Các hoạt động

Thời gian
bắt đầu

Địa điểm
thực hiện

(hoặc quá trình)

(hoặc xuất phát)

Xử lý sau Lễ Cầu siêu

22h00 ngày
16/5/2022

7

Tổ chức bảo vệ, canh
gác

17h30 ngày
16/5/2022 8h00 ngày
17/5/2022

NTLS Nầm

8

Tổ chức Lễ truy điệu

08h ngày
17/5/2022

NTLS Nầm

9

An táng hài cốt Liệt sĩ

Sau Lễ truy
điệu

NTLS Nầm

10

Xử lý sau khi an táng
(hoàn thiện công tác an
táng và lập danh sách,
sơ đồ mộ chí theo dỏi)

Sau khi an
táng

NTLS Nầm

IV

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH

6

1

2

3

Xét nghiệm, chuẩn bị
phương tiện phòng dịch
COVID-19 cho thành
viên Đoàn Công tác đặc
biệt
Khử khuẩn, chuẩn bị
các phương tiện phòng
dịch tại Điểm đón nhận
HCLS ở Cửa khẩu
Quốc tế Cầu Treo
Khử khuẩn, chuẩn bị
các phương tiện phòng
dịch tại NTLS Nầm

NTLS Nầm

Chiều
11/5/2022

Trước 12h
ngày
16/5/2022

Trước 14h
ngày
17/5/2020

CKQT Cầu Treo

NTLS Nầm

Đơn vị chịu
trách nhiệm
tỉnh chuẩn bị
nội dung,
điều kiện
đảm bảo,
điều hành lễ
cầu siêu.
UBND huyện
Hương Sơn,
Tỉnh đoàn,
Hội Phật
Giáo

Đơn vị
phối hợp

Sở LĐTB&XH,
Bộ CHQS

Bộ CHQS,
UBND huyện Công an
Hương Sơn
tỉnh,
Tỉnh đoàn
Sở LĐTB&XH,
UBND
huyện
Bộ CHQS
Hương
Sơn và các
Sở, ban
ngành,
đoàn thể
UBND huyện
Hương Sơn,
Các đại
Bộ CHQS,
biểu, đội
Sở LĐquy tập
TB&XH,
tham dự
Tỉnh đoàn
UBND huyện
Hương Sơn,
Bộ CHQS
Sở LĐTB&XH

Sở Y tế (căn
cứ quy định,
tổ chức thực
hiện)

Bộ CHQS,
Sở NgV,
Sở LĐTB&XH

Sở Y tế

Bộ CHQS
tỉnh,
UBND
huyện HS

Sở Y tế

Bộ CHQS
tỉnh,
UBND
huyện
Hương
Sơn
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B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, điều kiện để đón nhận hài cốt liệt sĩ và đón
Đội quy tập về nước.
- Chỉ đạo Đội quy tập làm tốt công tác chuẩn bị; phối hợp Sở Ngoại vụ liên
hệ chặt chẽ với phía bạn Lào nắm chắc thời gian, địa điểm, hình thức, nội dung tổ
chức các hoạt động tại Lào; thành phần, số lượng đoàn cán bộ của Lào sang Hà
Tĩnh dự Lễ Cầu siêu, Lễ truy điệu và an táng.
- Liên hệ với Bộ Tư lệnh Quân khu 4 mời Quân nhạc, tổ chức tiêu binh,
hướng dẫn các Đoàn đứng vào vị trí tại sân tổ chức lễ trước khi di chuyển hài cốt
Liệt sĩ từ điểm tập kết lên Lễ đài tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm.
- Cập nhật thông tin đại biểu Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, tỉnh bạn, đại biểu
tỉnh để giới thiệu khi điều hành buổi Lễ.
- Chuẩn bị nội dung, lễ đài; chủ trì điều hành Lễ truy điệu, Lễ dâng hương
và an táng hài cốt Liệt sĩ.
- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện
Hương Sơn giải quyết công việc sau buổi lễ; bố trí đủ lực lượng để di dời hài cốt từ
chổ tập kết lên lễ đài và tổ chức an táng.
- Tham gia tiếp khách bạn Lào, Trung ương, Quân khu 4 trong thời gian
diễn ra các hoạt động. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn sắp xếp,
bố trí ăn, nghỉ cho đại biểu thuộc lực lượng quân sự vào ngày 16/5/2022.
- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện
Hương Sơn tổng kiểm tra các nội dung theo kế hoạch xong trước ngày 15/5/2022.
- Mua sắm vật dụng phục vụ đưa đón hài cốt liệt sĩ từ Lào về nước.
2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chuẩn bị 09 vòng hoa: Ban công tác đặc biệt Chính phủ; Bộ Tư lệnh quân
khu 4; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; Lực lượng vũ trang tỉnh; các sở,
ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; 02 đoàn của nước bạn Lào; Huyện ủy, HĐND,
UBND, UBMTTQ và các ban, ngành, đoàn thể huyện Hương Sơn; HĐND,
UBND, UBMTTQ và các đoàn thể xã Sơn Châu, xã Sơn Bình để kính viếng;
chuẩn bị 04 lẵng hoa tươi, 04 giỏ hoa quả tươi để phục vụ buổi lễ tại Nghĩa trang
liệt sĩ Nầm và 11 giỏ hoa tươi, 11 giỏ hoa quả loại nhỏ đặt trên hài cốt liệt sĩ.
- Chuẩn bị 11 tiểu sành, bát nhang, cờ, vải khâm lượm; 01 bát nhang cở lớn
và các điều kiện đảm bảo để đoàn công tác đưa sang Lào khâm lượm hài cốt liệt sĩ
theo quy định (dự phòng thêm 04 tiểu sành, 04 bát nhang thay thế phòng khi không
may bị vỡ).
- Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn, Tỉnh đoàn, Ban Tôn
giáo tỉnh và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức Lễ Cầu siêu vào 20h00 ngày
16/5/2022.
- Tham gia tiếp khách Trung ương, Nước bạn Lào trong thời gian diễn ra các
hoạt động. Chủ trì bố trí tiếp khách Trung ương, Quân khu 4, Đoàn công tác đặc
biệt Lào, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh vào 11h00 ngày
17/5/2022 tại thành phố Hà Tĩnh.
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- Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự, Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn tổng
kiểm tra các nội dung theo kế hoạch xong trước ngày 15/5/2022.
- Phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính tham mưu Ủy
ban nhân dân tỉnh kinh phí thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, di chuyển hài cốt liệt sĩ
từ ngày 12/5/2022 đến ngày 17/5/2022. Tổng hợp kinh phí của các sở, ban, ngành,
đơn vị liên quan chi cho các hoạt động phục vụ tiếp nhận, an táng hài cốt liệt sĩ,
cân đối với nguồn đã bố trí đầu năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để bổ sung
(nếu có) và thanh quyết toán theo quy định.
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải Quan, Ban Quản lý Khu
kinh tế tỉnh
- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng: Chủ trì phối hợp với Cục Hải quan, Ban
Quản lý Khu kinh tế tỉnh và lực lượng có liên quan tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu treo
chuẩn bị địa điểm, loa máy, bàn thắp hương, băng cờ, khẩu hiệu, hương, hoa, tiêu
binh, biển tên, vị trí đứng của các đoàn (Hình thức bố trí thực hiện theo hướng dẫn
của Bộ tư lệnh Quân khu 4); bố trí lực lượng tổ chức Lễ đón nhận, dâng hương
tưởng niệm Liệt sĩ tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Chuẩn bị nội dung và chủ trì
điều hành Lễ.
- Cục Hải Quan, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp kiểm tra, vệ sinh
toàn bộ khu vực, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ tổ chức Lễ đón nhận,
dâng hương tưởng niệm Liệt sĩ tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.
4. Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn
- Tổ chức tuyên truyền cho các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân địa
phương biết chương trình, nội dung, kế hoạch đón nhận, Lễ Cầu siêu, Lễ an táng
hài cốt Liệt sĩ;
- Chỉ đạo vệ sinh hai bên tuyến đường Đoàn công tác di chuyển hài cốt liệt
sĩ đi qua; bố trí lực lượng chào đón; chuẩn bị đủ số lượng cờ Tổ quốc, cờ Lào (cả
loại lớn và loại nhỏ): cờ lớn để treo tại các địa điểm: Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo,
Thị trấn Tây Sơn, Thị trấn Phố Châu, Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm; cờ nhỏ để lực
lượng chào đón vẫy khi Đoàn công tác di chuyển hài cốt liệt sĩ đi qua. Ngoài các
địa điểm treo cờ trên, vận động nhân dân dọc tuyến Đoàn đi qua treo cờ Tổ quốc.
- Vệ sinh vỏ mộ; chuẩn bị đất, cát, dụng cụ để phục vụ an táng; chuẩn bị mặt
bằng địa điểm tập kết hài cốt liệt sĩ; vệ sinh sạch sẽ khu vực trong và ngoài Nghĩa
trang. Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mua tiểu sành, bát hương
đúng chủng loại, kích cở phù hợp với vỏ mộ.
- Phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự chuẩn bị phong bạt, Lễ đài, bàn ghế, quạt,
chậu rửa mặt, khăn lạnh, các điều kiện đảm bảo phục vụ Lễ cầu siêu, Lễ an táng
hài cốt liệt sĩ.
- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mời Sư thầy và chuẩn bị
03 mâm xôi gà, hương, nến để làm lễ.
- Tổ chức Đoàn Cán bộ và Nhân dân đến dâng hương; bố trí lực lượng phục
vụ các hoạt động tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm
- Chủ trì bố trí ăn, nghỉ cho đoàn khách Trung ương, Quân khu 4, đoàn Lào,
đoàn lãnh đạo tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ban ngành vào ngày
16/5/2022 và sáng ngày 17/5/2022 tại huyện Hương Sơn, đồng thời bố trí ăn nghỉ
cho đội quy tập từ tối ngày 16/5/2022 đến ngày 17/5/2022.

6

- Bố trí lực lượng phối hợp trực, bảo vệ, canh gác suốt thời gian thực hiện
các hoạt động tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm.
5. Sở Ngoại vụ:
- Cử cán bộ tham gia Đoàn công tác sang Lào kết nối làm việc; chủ trì,
hướng dẫn, tiếp khách Lào trong thời gian Đoàn thăm và làm việc tại tỉnh.
- Phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn bố trí ăn, nghỉ cho đoàn Lào
vào tối ngày 16/5/2022 tại huyện Hương Sơn.
- Chủ trì tham mưu nội dung làm việc, bố trí ăn, nghỉ chu đáo cho đoàn Lào
trong thời gian Đoàn lưu tại Hà Tĩnh kể từ ngày 17/5/2022 và chuẩn bị quà tặng
cho Đoàn.
6. Công an tỉnh:
- Cử lãnh đạo tham gia Đoàn công tác sang Lào.
- Bố trí xe dẫn đường Đoàn di chuyển hài cốt liệt sĩ từ Cửa khẩu Quốc tế
Cầu Treo về Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm và dẫn đường Đoàn Công tác nước bạn Lào
thời gian Đoàn lưu tại Hà Tĩnh.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên
phòng tỉnh, Cục Hải quan, Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn bố trí lực lượng
đảm bảo an ninh, trật tự trong suốt quá trình đón nhận hài cốt liệt sĩ, Lễ Truy điệu
và an táng hài cốt liệt sĩ; bảo đảm an ninh cho Đoàn công tác Lào trong suốt thời
gian đoàn lưu tại Hà Tĩnh.
- Phối hợp Sở Giao thộng vận tải, Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn và
các cơ quan, đoan vị liên quan chỉ đạo tạm dừng thi công trên tuyến đường trong
thời gian Đoàn công tác di chuyển hài cốt liệt sĩ đi qua.
7. Sở Giao thông vận tải: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa
phương liên quan chỉ đạo tạm dừng thi công trên tuyến đường trong thời gian Đoàn
công tác di chuyển hài cốt liệt sĩ đi qua.
8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hướng dẫn Phòng Văn hóa, Thể thao
và Du lịch các huyện, thành phố, thị xã: Hương Sơn, Đức Thọ, Thị xã Hồng Lĩnh,
Can Lộc, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên treo khẩu hiệu qua
đường Quốc lộ 8A, Quốc lộ 1A và các trục đường chính trong thành phố Hà Tĩnh
07 ngày, bắt đầu từ ngày 15/5/2022.
9. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí
tuyên truyền trước trong và sau Lễ đón nhận, Truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ.
10. Sở Y tế: phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên
phòng tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện
Hương Sơn chuẩn bị tốt công tác phòng dịch COVID-19 trước, trong và sau khi
đón hài cốt liệt sĩ.
11. Tỉnh đoàn:
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn chỉ đạo, bố trí lực lượng
đoàn viên thanh niên làm tổng vệ sinh khu vực trong và ngoài Nghĩa trang Liệt sĩ
Nầm; bố trí lực lượng tham gia Lễ Cầu siêu, Lễ Truy điệu, di chuyển hài cốt liệt sĩ
lên Lễ đài để làm lễ, di chuyển hài cốt liệt sĩ để an táng.
- Chỉ đạo Huyện đoàn Hương Sơn bố trí Đoàn viên thanh niên tham gia chào
đón Đoàn dọc tuyến đường Quốc lộ 8A vào đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Nầm,
từ cổng Nghĩa trang lên Lễ đài, bưng lư hương khi di dời hài cốt.
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12. Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ): phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội, Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn liên hệ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh
tổ chức Lễ cầu siêu vào lúc 20h00 ngày 16/5/2022.
13. Sở Tài chính: tham mưu kinh phí thực hiện các hoạt động của Kế
hoạch.
14. Điện lực Hà Tĩnh: Đảm bảo nguồn điện tại khu vực Nghĩa trang liệt sĩ
quốc gia Nầm trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt
Liệt sĩ (từ ngày 14/5/2022- 17/5/2022).
15. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Tham mưu ban hành văn bản chỉ
đạo, giấy mời đại biểu dự Lễ; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự chuẩn bị nội dung
làm việc với nước bạn Lào; chuẩn bị Diễn văn Lễ truy điệu; tham gia đón tiếp đại
biểu của Trung ương, Quân khu 4 và nước bạn Lào.
16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội tỉnh: Tuyên
truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân cư trú tại các địa phương dọc tuyến
đường Quốc lộ 8A từ Cửa khẩu Cầu Treo về Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm treo cờ Tổ
quốc, tham gia chào đón và tri ân liệt sĩ, dâng hương tại các địa điểm quy định.
II. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Ngân sách tỉnh đảm bảo các hoạt động của Kế hoạch.
2. Căn cứ Kế hoạch, các đơn vị, địa phương được phân công nhiệm vụ lập
dự trù kinh phí gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 08/5/2022;
sau khi hoàn thành nhiệm vụ làm thủ tục thanh quyết toán theo quy định.
III. QUY ĐỊNH TRANG PHỤC
1. Các đồng chí chủ trì, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy mặc
complê tối màu.
2. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo huyện và các phòng,
ngành, đơn vị huyện Hương Sơn mặc complê tối màu hoặc đồng phục của ngành.
3. Các đại biểu nữ có thể mặc áo dài truyền thống tối màu.
4. Lực lượng vũ trang mặc tiểu lễ phục mùa hè, đội mũ kêpi
5. Các đại biểu khác và nhân dân mặc đồng phục tối màu, áo dài tay.
6. Lực lượng đoàn viên, thanh niên mặc áo Thanh niên Việt Nam, quần tối
màu.
7. Học sinh mặc đồng phục học sinh./.
Nơi nhận:
- BCĐ 515, Ban chính sách (BTLQK4); (báo
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị được phân công;
- Thành viên ĐCTĐB tỉnh;
- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu VT, VX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Châu

