
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CAM RANH

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

Số: /TB-UBND Cam Ranh, ngày  tháng  năm 2019

THÔNG BÁO
Tổ chức viếng tượng đài Bác Hồ tại Công viên 18/10

nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 – 19/5/2019)

Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 –
19/5/2019); UBND thành phố Cam Ranh thông báo lễ viếng tượng đài Bác Hồ tại
Công viên 18/10 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Tuyên truyền, giáo dục cán bộ và nhân dân về ý nghĩa của ngày sinh Chủ

tịch Hồ Chí Minh và ngày Bác Hồ đến Vịnh Cam Ranh, lòng biết ơn sâu sắc của
cán bộ và nhân dân Cam Ranh đối với Bác Hồ, qua đó vận động nhân dân tiếp tục
tham gia góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; tích cực đẩy mạnh
việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Tổ chức trang trọng, tiết kiệm và bảo đảm an toàn.
II. NỘI DUNG
1. Thời gian
Bắt đầu lúc 6 giờ 00 ngày 17 tháng 5 năm 2019 (Thứ Sáu).
2. Địa điểm
Tượng đài Bác Hồ tại Công viên 18/10, phường Cam Phú, thành phố Cam

Ranh.
3. Tổ chức
Khối tham dự lễ: Cán bộ và nhân dân về tham dự buổi lễ viếng tượng đài

Bác Hồ tổ chức thành 6 khối:
+ Khối Đảng;
+ Khối HĐND – UBND;
+ Khối Mặt trận và các đoàn thể;
+ Khối Công an;
+ Khối Quân sự;
+ Cán bộ và nhân dân phường Cam Phú.
Các đơn vị khác muốn thành lập đoàn để viếng Bác yêu cầu liên hệ Phòng

Văn hóa và Thông tin trước ngày 15/5/2019 để sắp xếp cho phù hợp. Cán bộ,
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nhân dân các xã, phường lân cận về dự buổi lễ viếng Bác tập trung chung với khối
phường Cam Phú.

Yêu cầu:
- Các khối tập trung thành hai hàng dọc ở vị trí quy định của Ban Tổ chức.

- Mỗi khối có ít nhất 20 người tham dự và lần lượt dâng hoa viếng Bác theo
hướng dẫn của Ban Tổ chức.

III. TỔ CHỨC PHÂN CÔNG
1. Phòng Văn hoá và Thông tin
- Xây dựng kịch bản, làm công tác tổ chức;
- Chuẩn bị lẳng hoa, hương (nhang) phục vụ lễ và bố trí người đưa nhang

cho các đoàn.
2. Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao Cam Ranh
- Bố trí âm thanh phục vụ công tác tổ chức trong buổi lễ dâng hoa và chịu

trách nhiệm đảm bảo máy nổ dự phòng (phòng khi mất điện).
- Thông báo trên hệ thống truyền thanh vận động cán bộ và nhân dân tham

dự và cử phóng viên đưa tin tuyên truyền buổi lễ.
3. Công an thành phố: Cử 08 đồng chí làm tiêu binh và nâng lẳng hoa cho

các khối viếng Bác (lần lượt theo từng khối).
4. Đội Thanh niên xung kích –TTĐT: Cử đội viên bảo vệ xung quanh khu

vực làm lễ.
5.  Công ty Cổ phần Đô thị Cam Ranh: Chuẩn bị giá đỡ lẳng hoa khi các

đoàn lên viếng Bác.
6. UBND phường Cam Phú: Tổ chức khối tham dự buổi lễ dâng hoa viếng

tượng đài.
7.  Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường thông báo cho

cán bộ, công chức và nhân dân tham gia theo sự phân công ở trên đảm bảo
chương trình lễ trang nghiêm, đạt kết quả tốt đẹp.

Nhận được Thông báo này, đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể,
UBND các xã, phường quan tâm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:  (VBĐT)
-TT.Thành uỷ, HĐND, MTTQVN thành phố (VBĐT);
-Chủ tịch, các PCT UBND thành phố (VBĐT);
-Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể (VBĐT);
-Công ty CP Đô thị Cam Ranh (VBĐT);
-Các đơn vị LLVT: Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 146 HQ,
BCH Quân sự, Lữ 293, Lữ đoàn 377 (VB giấy);
-UBND các xã, phường (VBĐT);
-Cổng thông tin điện tử thành phố;
-Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Trung
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