
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ BẮC AN

Số:        /TB-UBND

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

            Bắc An, ngày        tháng       năm 2021

THÔNG BÁO
V/v rà soát, cung cấp thông tin phục vụ cho việc khắc bia

tại nghĩa trang liệt sỹ xã Bắc An

Kính gửi: Ông (bà)……………………………………..
Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy - HĐND - UBND xã Bắc An về việc 

nâng cấp, cải tạo sửa chữa công trình nghĩa trang liệt sỹ xã Bắc An.
Được sự cho phép của Ban thường vụ Thành ủy, HĐND-UBND thành 

phố Chí Linh. UBND xã Bắc An tổ chức triển khai thực hiện dự án nâng cấp cải 
tạo sửa chữa công trình nghĩa trang liệt sỹ xã Bắc An.

UBND xã Bắc An đề nghị các ông (bà) tiến hành rà soát, thông báo đến 
gia đến thân nhân gia đình liệt sĩ cung cấp tờ khai thông tin liệt sỹ phục vụ cho 
việc khắc bia tại nghĩa trang liệt sỹ xã Bắc An, gửi kèm các giấy tờ liên quan 
đến liệt sỹ (Tổ quốc ghi công, chứng tử…).

Thời gian nộp tờ khai: 8h ngày 19/11/2021 về phòng một cửa UBND xã 
Bắc An.

Vậy UBND xã Bắc An đề nghị các ông, bà thực hiện nghiêm nội dung 
thông báo, trong khi thực hiện có gì vướng mắc phản ánh về UBND xã để kịp 
thời giải quyết./.

Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Lưu: VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Dương Đức Giang
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