
      Kính gửi: 

   - Trưởng các phòng thuộc Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi;  

- Viện trưởng Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Thực hiện Hướng dẫn số 63-HD/BTGTTW ngày 21/6/2022 của Ban 

Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương 

binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022). Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị 

các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau như: 

 - Tổ chức dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa 

trang liệt sĩ trên địa phương. 

 - Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, 

người có công với cách mạng là thân nhân của cán bộ, công chức, người lao 

động tại đơn vị. 

 - Tổ chức thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam anh hùng mà đơn vị phụng dưỡng 

(nếu có). 

 Các đơn vị căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền kỷ niệm đảm bảo nội dung thiết thực, phù hợp./ 

 (Kèm theo Công văn này là Hướng dẫn số 63-HD/BTGTTW ngày 

21/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 

năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022) và Đề cương tuyên 

truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022). 

  

Nơi nhận:                                                                                
- Như trên;                                                                                     

- Lãnh đạo Viện tỉnh;  

- Trang TTĐT ngành KSND tỉnh; 
- Lưu: VT, BTT.       
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Quảng Ngãi, ngày  01  tháng 7 năm 2022 
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