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THÔNG BÁO  
Về việc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ và thắp hương tưởng niệm 

 02 vị sư Liệt sĩ tại Chùa Kosla nhân dịp lễ Sêne Đôlta năm 2021 
_________________ 

          
         

Kính gửi: 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 
- Đại diện Ban Chấp hành Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện 

và sư cả Kim Cộng, Chùa Kosla; 
- Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện; 

- Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện. 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện về việc tổ chức các hoạt động mừng lễ Sêne Đôlta năm 2021 
của đồng bào dân tộc Khmer, 

Được sự thống nhất của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện thông 
báo thành phần, thời gian viếng Nghĩa trang Liệt sĩ và thắp hương tưởng niệm 02 vị 
sư Liệt sĩ tại Chùa Kosla nhân dịp lễ Sêne Đôlta năm 2021 như sau: 

I. THÀNH PHẦN KÍNH MỜI 

- Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy.  

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. 

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.  

- Lãnh đạo Phòng Dân tộc, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công 
an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

- Đại diện Ban Chấp hành Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện và sư cả Kim 
Cộng, Chùa Kosla. 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện (dự và đưa tin). 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Lúc 06 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 10 năm 2021 (thứ Ba). 

2. Địa điểm: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện, sau đó đến Chùa Kosla. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Huyện ủy và Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện 
phụ trách bố trí xe phục vụ Lãnh đạo và đại diện Ban Chấp hành Hội Đoàn kết sư 
sãi yêu nước huyện đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện và thắp hương tưởng niệm 

02 vị sư Liệt sĩ tại Chùa Kosla. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Chỉ đạo bộ phận quản trang 

vệ sinh khu vực Nghĩa trang, đồng thời chuẩn bị tràng hoa, nhang đèn, trái cây phục 
vụ lễ viếng. 

3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện: Chịu trách nhiệm 
âm thanh (nhạc chào cờ và mặc niệm) phục vụ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện. 

4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Sắp xếp, bố trí lực lượng bảo vệ trật tự tại 
Nghĩa trang Liệt sĩ huyện và phân công cán bộ điều khiển nghi thức chào cờ, mặc 

niệm phục vụ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện. 

5. Công an huyện: Sắp xếp, bố trí lực lượng bảo vệ trật tự tại Nghĩa trang 

Liệt sĩ huyện và phân công 02 chiến sĩ dâng tràng hoa dẫn đoàn đại biểu viếng Nghĩa 
trang Liệt sĩ huyện. 

6. Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện: Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam huyện liên hệ mời các vị chư tăng đại diện Hội Đoàn kết sư sãi 
yêu nước huyện và sư cả Kim Cộng, Chùa Kosla tham dự lễ viếng Nghĩa trang Liệt 

sĩ và thắp hương tại Chùa Kosla. 

Trên đây là thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ và thắp hương tưởng niệm 02 

vị sư Liệt sĩ tại Chùa Kosla nhân dịp lễ Sêne Đôlta năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
huyện. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- LĐVP; 
- Lưu: VT, NCTH. 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
Huỳnh Văn Nghị 
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