
  ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN TAM BÌNH                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                     

Số:   897   /UBND-VX                        Tam Bình, ngày 25  tháng 5  năm 2016               
V/v chỉ đạo thực hiện Quyết 

định số 1112/QĐ-UBND, ngày 

19/5/2016 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Vĩnh Long 

                       

           

                                      Kính gửi:  

                                                  - Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin, 

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

  

Căn cứ Quyết định số 1112/QĐ-UBND, ngày 19/5/2016 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Kỷ niệm 

15 năm ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2016); 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Trưởng phòng Văn hoá- Thông tin huyện chủ trì, phối hợp các 

ngành chức năng có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế 

hoạch tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về phòng, 

chống bạo lực gia đình và Kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 

(28/6/2001-28/6/2016) theo nội dung Quyết định số 1112/QĐ-UBND, ngày 

19/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.  

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã- thị trấn thực hiện treo khẩu 

hiệu, áp phích tuyên truyền tại trụ sở xã- thị trấn và trụ sở Ban nhân dân ấp, 

khóm theo hướng dẫn của Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch. 

(Kèm theo tài liệu có liên quan) 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn báo cáo Ủy ban nhân dân 

huyện để có hướng giải quyết./. 

 

                                                                                             KT.CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:                     PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, PCT. UBND huyện;                                                                         

- CVP, P.CVP (NCTH); 

- NC Khối VX; 

- Lưu VT                                                                                                                

 

 

                                                                                                                     Lê Ngọc Đức 
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