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 Kính gửi:  UBND các xã, thị trấn 

      

 Thực hiện Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND huyện 

Vĩnh Thạnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu 

số huyện Vĩnh Thạnh lần thứ III năm 2019; Phòng văn hóa và Thông tin đề nghị 

UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau: 

 - Chỉ đạo Đài truyền thanh xã, thị trấn tăng thời lượng thu, phát sóng nhằm 

tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân tuyên truyền mục đích, ý nghĩa Đại 

hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Vĩnh Thạnh lần thứ III năm 2019. 

 - Trang trí cờ chuối từ ngày 05/6/2019 đến ngày 08/6/2019 tại các khu 

vực sau: 

 + UBND xã Vĩnh Quang chịu trách nhiệm trang trí cờ chuối khu vực cầu 

Tà Súc. 

 + UBND thị trấn Vĩnh Thạnh chịu trách nhiệm trang trí cờ chuối khu vực 

cầu Suối Xem. 

 + UBND xã Vĩnh Thịnh chịu trách nhiệm trang trí cờ chuối khu vực cầu 

Định Bình.  

 + UBND Vĩnh Hiệp chịu trách nhiệm trang trí cờ chuối khu vực cầu Vĩnh Hiệp. 

 + UBND xã Vĩnh Hảo chịu trách nhiệm trang trí cờ chuối khu vực cầu treo 

Vĩnh Hiệp. 

 Kính đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quan tâm, chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Nguyễn Đình Thảo 
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