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Quảng Ninh, ngày 18 tháng 11 năm 2021

V/v phối hợp tổ chức Le tưởng niệm
đồng bào tử vong và cán bộ, chiến
sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19

Kính gửi: - Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh,
- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức CT- XH tỉnh,
- Trung tâm Truyền thông tỉnh,
- Thường trực các huyện, thị, thành ủy

Văn bản số 3261/MTTW-BTT ngày 15/10/2021 của ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam "V/v phối hợp tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào
tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19". Nhằm tưởng niệm
đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đã hy sinh vì dịch COVID-19;
thể hiện sự chia sẻ, động viên của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tố quốc,
Nhân dân trước những mất mát, đau thương của các gia đình có người thân tử vong
vì dịch bệnh; lan tỏa tình nhân ái cộng đồng; tiếp tục động viên tinh thần các lực
lượng tuyến đầu và nâng cao ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong phòng, chống
dịch COVID-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:
1. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã
hội tỉnh tổ chức các hoạt động tưởng niệm thiết thực, phù hợp tại địa phương để
hưởng ứng chương trình do ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
2. Tạm dừng tổ chức và phát thanh, truyền hình các sự kiện, hoạt động văn
hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm (từ 18h00 22h00). Trung tâm Truyền thông tỉnh, Trung tâm truyền thông và Văn hóa các địa
phương đồng loạt tiếp sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam về chương trình Lễ
tưởng niệm trong khoảng thời gian từ 20h00 - 21h00, ngày 19/11/2021 (Thứ Sáu).
Yêu cầu các cơ quan, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện.
Nơi nhân:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Như tren,
- Lãnh đạo VPTU,
-Lưu VPTU, THI2.
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