
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VX Hoài Nhơn, ngày       tháng  11  năm 2021 

V/v  tưởng niệm đồng bào tử 

vong và tri ân đối với cán bộ, 

chiến sĩ, các lực lượng đã hy 

sinh trong đại dịch Covid-19 

 

 

Kính gửi: 
 

 - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; 

- UBND các xã, phường. 
 

 

Ngày 19/11/2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam phối hợp với Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 

Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và tri ân đối với cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong 

đại dịch Covid-19; đồng thời, tiếp tục động viên các lực lượng tuyến đầu và 

Nhân dân vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh bằng hình thức truyền hình trực 

tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và tiếp sóng trên các đài truyền 

hình địa phương, từ 20h00 đến 21h00 ngày 19/11/2021 (thứ 6).  

Thực hiện Thông báo số 368-TB/TU ngày 17/11/2021 của Văn phòng 

Tỉnh ủy Bình Định về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; chỉ đạo của 

Thường trực Thị ủy Hoài Nhơn. Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu:  

1. Tạm dừng các sự kiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí và tắt 

tất cả đèn chiếu sáng tại các địa điểm công cộng trong thời gian diễn ra Lễ tưởng 

niệm đồng bào tử vong và tri ân đối với cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch 

Covid-19, từ 20h00 đến 21h00 ngày 19/11/2021 

2. Chủ tịch UBND các xã, phường  

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh cơ sở tập trung tuyên truyền Lễ tưởng niệm 

để người dân biết, theo dõi. 

- Thông báo đến các cơ sở kinh doanh tạm dừng tổ chức các sự kiện, hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời gian diễn ra Lễ tưởng niệm. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tạm dừng các hoạt động trên. 

- Tắt tất cả đèn chiếu sáng tại các điểm công cộng do địa phương quản lý. 

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt nội dung trên đến tất cả cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình không tổ 

chức, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí trong thời gian 

diễn ra Lễ tưởng niệm. 

4. Giao Phòng Quản lý đô thị tắt tất cả đèn chiếu sáng tại các điểm công 

cộng trên địa bàn thị xã trong thời gian diễn ra Lễ tưởng niệm. 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy (b/c);  

- TT. HĐND thị xã (b/c); 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBMTTQ Việt Nam thị xã; 

  - Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Trần Hữu Thảo 
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