
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LAI CHÂU 

 
Số:          /KH-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lai Châu, ngày        tháng 02 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ, dâng hoa Tượng đài Bác Hồ và Lễ 

dâng hương Phòng thờ Bác nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021 

 

Để tri ân các anh hùng liệt sỹ và Bác Hồ kính yêu, được sự nhất trí của 

Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ viếng 

Nghĩa trang liệt sỹ, dâng hoa Tượng đài Bác Hồ và Lễ dâng hương Phòng thờ Bác 

nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021, với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 Hướng tới chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 

- 03/02/2021), chào mừng sự phát triển của đất nước, của tỉnh và mừng Xuân Tân 

Sửu năm 2021. 

II. NỘI DUNG 

1. Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ, dâng hoa Tượng đài Bác Hồ và Lễ dâng 

hương Phòng thờ Bác 

1.1. Thành phần 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đồng chí Hà Trọng Hải 

- Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

1.2. Thời gian, địa điểm  

- Viếng nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh 

+ Thời gian: 07h30’, ngày 08/02/2021 (tức 27 tháng Chạp). Đề nghị các đại 

biểu đúng 7h20’ tập trung tại Quảng trường nhân dân tỉnh để xe cảnh sát giao 

thông dẫn Đoàn đi viếng nghĩa trang liệt sỹ (các đại biểu tự chủ động xe). 

+ Địa điểm: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh - Phường Quyết Thắng, TP Lai Châu. 

+ Đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

+ Đơn vị phối hợp: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh. 

- Dâng hoa Tượng đài Bác  

+ Thời gian: 08h30’, ngày 08/02/2021 (Sau Lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ). 
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+ Địa điểm: Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

+ Đơn vị phối hợp: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý  

Trung tâm HC - CT tỉnh. 

- Lễ dâng hương Phòng thờ Bác 

- Thời gian: 9h00’, ngày ngày 08/02/2021 (Sau Lễ dâng hoa Tượng đài 

Bác). 

- Địa điểm: Phòng thờ Bác, Tầng 9, Nhà A, Trung tâm Hành chính – Chính 

trị tỉnh. 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Bố trí lực lượng tiêu binh cho Lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ và Lễ dâng hoa 

Tượng đài Bác (ngày 08/02/2021).  

2. Công an tỉnh 

- Bố trí xe cảnh sát dẫn Đoàn đại biểu của tỉnh dự Lễ viếng nghĩa trang liệt 

sỹ và Lễ dâng hoa Tượng đài Bác (ngày 08/02/2021); bố trí lực lượng trực an toàn 

giao thông trên tuyến đường Đoàn di chuyển.  

3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

- Chuẩn bị bài Báo công trước Tượng đài Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc 

tỉnh Lai Châu, chủ trì tổ chức Lễ dâng hoa; chuẩn bị 01 lẵng hoa và hoa để các 

đại biểu dâng Bác ngày 08/02/2021.  

- Phối hợp với Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh chuẩn bị 

các điều kiện về tăng âm, loa đài cho buổi Lễ dâng hoa Tượng đài Bác. 

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị có 

liên quan tổ chức Lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh. 

5. Văn phòng Tỉnh uỷ: Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức Lễ dâng 

hương phòng thờ Bác. 

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chuẩn bị nội dung báo công Bác tại Lễ dâng 

hương phòng thờ Bác. 
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7. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng TTĐT tỉnh 

Đưa tin các hoạt động viếng Nghĩa trang liệt sỹ, dâng hoa Tượng đài Bác 

Hồ và Lễ dâng hương Phòng thờ Bác 

8. Ban Quản lý Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh 

- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuẩn bị các điều kiện để 

tổ chức Lễ dâng hoa Tượng đài Bác. 

9 Văn phòng UBND tỉnh 

Giúp Thường trực UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên 

quan triển khai thực hiện nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ, dâng hoa Tượng 

đài Bác Hồ và Lễ dâng hương Phòng thờ Bác, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, đơn 

vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

(Kế hoạch này thay cho Giấy mời)./. 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh uỷ (B/c); 

- TT HĐND tỉnh (B/c); 

- UBND tỉnh: U; 

- Các Đ/c UVBTV Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành tại mục III; 

- VP. UBND tỉnh: V, CV; 

- Lưu: VT, VX3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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