
 

 

                            Kính gửi:    

- Báo Trà Vinh; 
- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; 
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, 

thành phố; 
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các 

huyện, thị xã, thành phố. 
 

 
Thực hiện Công văn số 1656/VP-KGVX ngày 05/7/2022 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tuyên truyền, vận động thân nhân di dời 
mộ tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. 

Với nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Trà 
Vinh; Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; Phòng Văn hóa và Thông tin và 

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện tổ chức thông tin, tuyên 
truyền các nội dung tại Công văn số 2366/UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận Bình Tân về việc hỗ trợ tuyên truyền đến thân nhân các mộ bị ảnh hưởng 

trong dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (đính kèm) trên 
các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để người dân trên địa bàn tỉnh có 

người thân được chôn cất tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh biết, liên hệ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình 

Tân để thực hiện công tác kê khai, đăng ký bốc mộ. 

 Rất mong các đơn vị quan tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BGĐ Sở; 
- Trang TTĐT Sở TTTT; 
- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thanh Luân 
 

UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /STTTT-TTBCXB                             
V/v tuyên truyền, vận động thân nhân 

di dời mộ tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
 

           Trà Vinh, ngày  08  tháng 7 năm 2022 
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