
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TRÀ CÚ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-VP                Trà Cú, ngày            tháng 8 năm 2022 
 

 

V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Kế hoạch 

Sưu tầm “những hiện vật, kỷ vật kháng chiến 

và văn hóa truyền thống” của các dân tộc  

trên địa bàn huyện (lần 2)  
 

  

                Kính gửi:  

    - Các phòng, ban, ngành huyện; 
    - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Ngày 13/6/2022 Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện có ban hành 

Công văn về việc lấy ý kiến đóng góp dự thảo Kế hoạch Sưu tầm “những hiện 
vật, kỷ vật kháng chiến và văn hóa truyền thống” của các dân tộc trên địa bàn 

huyện, tuy nhiên đến nay Văn phòng chưa nhận được ý kiến góp ý từ các phòng, 
ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn.  

Nay Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau: 

Việc sưu tầm “những hiện vật, kỷ vật kháng chiến và văn hóa truyền thống” 
của các dân tộc, nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của các 

dân tộc Kinh – Khmer – Hoa trên địa bàn huyện, đề nghị lãnh đạo các phòng, ban, 
ngành và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quan tâm, nghiên cứu đóng góp để hoàn 

thiện kế hoạch. Thời gian đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về Văn phòng HĐND 
và UBND huyện qua iOffice hoặc Email: tttracu@travinh.gov.vn trước ngày 

26/8/2022. 

Giao Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi kết quả đóng góp 

ý kiến của các phòng, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, tổng hợp 
báo cáo Chủ tịch UBND huyện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT.                                                                                                                                                                                                              

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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