
  

 
   Kính gửi:  

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin  

   và Thể thao huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

        

Căn cứ Điều 7 Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Hướng dẫn số 783/HD-BCC ngày 13/3/2023 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

về việc tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự 
vệ (28/3/1935 – 28/3/2023); 

Để bảo đảm thực hiện tổ chức tuyên truyền 88 năm Ngày truyền thống lực lượng 

Dân quân tự vệ được thống nhất trong toàn huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu 

cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện 

tốt một số nội dung sau:    

1. Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân 

tự vệ rộng khắp, chu đáo mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc cho lực lượng Dân quân tự vệ 

và quần chúng Nhân dân; tổ chức lồng ghép các hoạt động ở cơ sở bảo đảm an toàn, tiết 

kiệm; gắn kỷ niệm Ngày truyền thống với kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh. 

2. Ban Chỉ huy quân sự huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, phối hợp với 

Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện viết bài, 

đưa tin tuyên truyền 88 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Dân quân 

tự vệ trên địa bàn huyện. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự phối hợp với các 
ban, ngành, đoàn thể có liên quan tuyên truyền nội dung kỷ niệm 88 năm Ngày truyền 

thống của lực lượng Dân quân tự vệ trên trạm truyền thanh cấp xã; phát động viết bài tìm 

hiểu về truyền thống của Dân quân tự vệ ở địa phương. 

4. Thời gian thực hiện từ ngày 22/3/2023 đến ngày 28/3/2023. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện./.   

 

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

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

Huỳnh Văn Nghị 

                        
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Số:            /UBND-NC 
V/v tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 

88 năm Ngày truyền thống  
lực lượng Dân quân tự vệ  
(28/3/1935 – 28/3/2023) 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
     Trà Cú, ngày          tháng 3 năm 2023 
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