
      ỦY BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN HƯNG NGUYÊN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
     Số:           /UBND-VH                           Hưng Nguyên, ngày      tháng     năm 2022     

V/v chuẩn bị các hoạt động Kỷ niệm  

 194 năm Năm sinh Nhà Canh tân 

          yêu nước Nguyễn Trường Tộ 

              

           Kính gửi: 

                                     - Các phòng: VH-TT, TC-KH, VP HĐND-UBND huyện; 

                                     - Trung tâm VH-TT & TT huyện; 

                                     - UBND xã Hưng Trung. 

  

Thực hiện Thông báo 12/TB-UBND ngày 20/1/2022 của UBND huyện 

Hưng Nguyên về việc tổ chức các lễ hội truyền thống, lễ kỷ niệm các danh nhân, 

sự kiện gắn với di tích năm 2022; UBND Huyện tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

194 năm Năm sinh Nhà Canh tân yêu nước Nguyễn Trường Tộ. 

*Nội dung: 

 - Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại mộ Nguyễn Trường Tộ. 

 - Thăm hỏi, tặng quà thân nhân Nhà Canh tân yêu nước Nguyễn Trường Tộ. 

 * Thời gian:  Sáng ngày 22/11/2022. 

 * Địa điểm: Tại xã Hưng Trung. 

 Để các hoạt động Kỷ niệm được tổ chức trang nghiêm, ý nghĩa, UBND 

huyện yêu cầu các Phòng, đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung như sau: 

1. Phòng Văn hóa & Thông tin 

- Chỉ đạo Trung tâm VH-TT&TT chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ lễ 

dâng hương, dâng hoa tại phần mộ Nhà Canh tân yêu nước Nguyễn Trường Tộ. 

- Tham mưu thăm hỏi, tặng quà 02 hộ gia đình là thân nhân của Cụ. 

- Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của các đơn vị liên quan. 

- Tổng hợp kinh phí, phối hợp với phòng TC-KH tham mưu UBND huyện 

phê duyệt kinh phí đảm bảo phục vụ các hoạt động. 

2. Trung tâm VH-TT&TT huyện 

- Triển khai công tác tuyên truyền trực quan và trên hệ thống đài truyền 

thanh Huyện về thân thế, sự nghiệp của Nhà Canh tân yêu nước Nguyễn Trường 

Tộ. 

- Chuẩn bị hương, hoa, lễ vật, loa máy, lời viếng và các điều kiện đảm bảo 

khác phục vụ tốt lễ dâng hương, dâng hoa. 

- Treo mắc băng rôn tuyên truyền trên trục đường từ chợ Cầu đến UBND xã 

và trục đường vào Khu mộ. 

- Cử phóng viên viết bài, đưa tin. 

- Lập dự toán kinh phí các nội dung công việc được giao, gửi về phòng VH-

TT trước ngày 10/11/2022. 
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3. Văn phòng HĐND-UBND Huyện 

- Tham mưu và gửi giấy mời Đại biểu tham gia Đoàn dâng hương, dâng hoa 

và tặng quà thân nhân Nhà Canh tân yêu nước Nguyễn Trường Tộ. 

- Bố trí phương tiện và sắp xếp xe cho Đại biểu tham dự. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Chủ trì thẩm định kinh phí, tham mưu phê duyệt kinh phí và hướng dẫn việc 

thanh quyết toán kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm. 

5. UBND xã Hưng Trung 

- Làm tốt công tác tuyên truyền trực quan,băng rôn, cờ các loại trên các trục 

đường của xã và quanh khu mộ; tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã về 

thân thế, sự nghiệp, các hoạt động Kỷ niệm 194 năm Năm sinh Nhà canh tân yêu 

nước Nguyễn Trường Tộ. 

- Phối hợp với Trung tâm VH-TT&TT để tuyên truyền trực quan. 

- Phối hợp với 02 hộ gia đình là thân nhân Nhà canh tân yêu nước Nguyễn 

Trường Tộ đón tiếp Đoàn thăm hỏi, tặng quà. 

- Chỉ đạo nhân dân làm công tác vệ sinh môi trên các tuyên đường; Chỉ đạo 

Ban quản lý Di tích mộ Nguyễn Trường Tộ làm tốt công tác vệ sinh môi trường, 

cảnh quan Khu mộ (cắt cỏ, tỉa cây...) 

Nhận được Công văn, yêu cầu các Phòng, đơn vị liên quan triển khai các nội 

dung trên đảm bảo tiến độ và đạt kết quả tốt./. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện ủy; HĐND Huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Huyện; 

- Như Kính gửi; 

- Lưu: VT, VH. 

        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

       KT. CHỦ TỊCH 

       PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

       Nguyễn Hữu Hà 
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