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Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
 

Để thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước 

đối với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng - những người mẹ đã đóng góp vào sự 

nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc bằng sự hy sinh thầm lặng và vĩ đại, các mẹ đã 

hiến dâng những người thân yêu, ruột thịt của mình cho nền độc lập của dân tộc; 

sự hy sinh cao cả, kiên trung của các mẹ đã trở thành tấm gương sáng ngời về 

chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ đời đời ghi nhớ, tri ân và biết ơn sâu sắc. 

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, được sự đồng ý của Thủ 

tướng Chính phủ tại Công văn số 4711/VPCP-KGVX ngày 12/6/2020 của Văn 

phòng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với 

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt 

Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh 

niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam tổ chức Gặp mặt 350 đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn 

quốc năm 2020 tại Hà Nội. Dự kiến thời gian: 03 ngày, từ ngày 23-25/7/2020. 

Trên cơ sở số lượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội phân bổ số lượng đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng 

của địa phương tham dự các hoạt động Gặp mặt là 01  đại biểu. 

Về trang phục tại buổi Gặp mặt: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

chuyển kinh phí quà tặng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước để các địa phương trực 

tiếp thực hiện việc may đo trang phục áo dài truyền thống cho các đại biểu Bà 

mẹ Việt Nam anh hùng (2 triệu đồng/đại biểu); chất liệu: Lụa tơ tằm (lụa Bảo 

lộc,...); màu sắc: Thống nhất theo địa phương. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà 

soát, lập danh sách Bà mẹ Việt Nam anh hùng có đủ sức khỏe để tham dự các 

hoạt động Gặp mặt và gửi về Bộ (Cục Người có công, 37A, Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) trước ngày 24/6/2020. 

(Chương trình Gặp mặt và Phụ lục kèm theo). 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Ủy ban./. 
 

 Nơi nhận:                       

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu VT, TTTĐ. 
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THỨ TRƯỞNG 
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Để đảm bảo thực hiện các hoạt động Gặp mặt có ý nghĩa chính trị có ý nghĩa sâu 

sắc 
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