
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN DÂN TỘC 

 

Số:         /BDT-TTPL 
 

V/v thăm, tặng quà người có uy tín 

nhân dịp lễ Sêne Đôlta năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Vinh, ngày      tháng 8 năm 2020 

            

                   Kính gửi:  

- Phòng Dân tộc các huyện, thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có người uy  

tín trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. 

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có 

uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; 

Căn cứ Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2022; 

Căn cứ Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc đưa ra và bổ sung danh sách người có uy tín trong 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2022, 

Nhân dịp Sêne Đôlta năm 2020 của đồng bào Khmer, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức 

thăm hỏi, tặng quà người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các 

huyện, thị xã, thành phố cụ thể như sau: 

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và chuyên viên; Phòng Dân tộc 

huyện; Lãnh đạo Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc xã, phường, thị trấn. 

- Thời gian và địa điểm thăm người có uy tín: Nhờ Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn thông báo thời gian và địa điểm đến người có uy tín (Đính kèm lịch 

đi thăm, thời gian, địa điểm và danh sách người có uy tín). 
 

Ban Dân tộc tỉnh đề nghị Phòng Dân tộc các huyện, thành phố và Đảng ủy - 

Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - UBMTTQ xã, phường, thị trấn quan tâm 

phối hợp thực hiện, mời đại biểu người có uy tín đúng đối tượng theo danh sách gửi 

kèm./. 
 

Nơi nhận 
- Như trên; 

- UBND thị xã Duyên Hải;                                                                              
- BLĐ, Văn phòng;     

- Lưu: VT. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
Kiên Banh 
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