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UBND TỈNH TRÀ VINH 

VĂN PHÒNG 
 

Số:           /VP-KGVX 
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 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày      tháng 5 năm 2021 
 

 

 

       Kính gửi:  

- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 13/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 

1170/UBND ngày 19/4/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh 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), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp 

với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố thông tin, tuyên truyền, vận động người dân 

trên địa bàn tỉnh có người thân được chôn cất tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa 

liên hệ Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân để thực hiện công 

tác kê khai, đăng ký bốc mộ theo nội dung đề nghị tại Công văn nêu trên của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND quận Bình Tân, TP.HCM; 

- BLĐ.VP; 

- Lưu: VT, KGVX.             

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quyển 
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