ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

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

Số: 618/UBND-TH2

Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 01 năm 2019

Về việc tổ chức truy tặng danh
hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ
Việt Nam anh hùng”

Kính gửi:
- Các Sở: Nội vụ, Lao động TB&XH, Tài chính.
- UBND các huyện Lập Thạch, Sông Lô, Vĩnh Tường,
Yên Lạc, Tam Dương, Tam Đảo, UBND TP. Phúc Yên.
Thực hiện Quyết định số 2309/QĐ-CTN, ngày 07/12/2018 của Chủ tịch
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về việc truy tặng danh hiệu vinh dự
Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 10 cá nhân thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.
Trong đó: Thành phố Phúc Yên 02 bà mẹ; huyện Lập Thạch 01 bà mẹ; huyện
Sông Lô 02 bà mẹ; huyện Vĩnh Tường 01 bà mẹ; huyện Yên Lạc 02 bà mẹ;
huyện Tam Đảo 01 bà mẹ; huyện Tam Dương 01 bà mẹ ( Có Quyết định của Chủ
tịch nước kèm theo). Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc tổ chức truy tặng,
như sau:
1. Giao UBND các huyện, thành phố tổ chức truy tặng danh hiệu vinh dự
Nhà nước “ Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho các bà mẹ. Việc tổ chức truy tặng vào
thời điểm phù hợp vào tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo tính trang trọng,
tôn nghiêm, thể hiện được tính tôn vinh, ghi nhớ công lao của các Bà mẹ Việt Nam
anh hùng đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng
bảo vệ Tổ quốc, nhằm phát huy, giáo dục truyền thống cách mạng và tinh thần yêu
nước của dân tộc.
2. Sở Nội vụ chuyển toàn bộ hiện vật, tiền thưởng về các huyện, thành phố; Sở
Tài chính, Lao động TB&XH thực hiện giải quyết các chế độ ưu đãi theo quy định.
Yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành có liên quan thực
hiện các nội dung trên theo đúng các quy định./.
Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT;
- CPVP;
- Như trên;
- Cổng TT-GTĐT tỉnh;
- Lưu VT, TH2.
(Vb).
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