
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN DÂN TỘC 

Số:           /BDT-TTPL 

V/v báo cáo tình hình triển khai 

thực hiện các chính sách hỗ trợ 

giáo dục vùng dân tộc thiểu số 

giai đoạn 2010 – 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Trà Vinh, ngày       tháng 3 năm 2022 

 

 

                                   

    Kính gửi:  

    - Sở Giáo dục và Đào tạo; 
    - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
    - Hiệu trưởng các trường: Đại học Trà Vinh, Cao đẳng 

      Nghề Trà Vinh, Cao đẳng Y tế Trà Vinh;  
    - UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

 
 

Căn cứ Công văn số 870/UBND-KGVX ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh “Về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện các chính sách 
hỗ trợ giáo dục vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2010-2021”.  

Để có cở sở xây dựng báo cáo, Ban Dân tộc tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và 
Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các trường: Đại học Trà Vinh, 

Cao đẳng Nghề Trà Vinh, Cao đẳng Y tế Trà Vinh; UBND các huyện, thị xã, thành 
phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ báo cáo “tình hình triển khai thực hiện các chính 

sách hỗ trợ giáo dục vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2010-2021” và tổng hợp số 
liệu vào biểu mẫu theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương gửi về Ban 

Dân tộc tỉnh trước ngày 25/3/2022 để tổng hợp báo cáo Ủy ban Dân tộc và Ủy ban 
nhân dân tỉnh theo quy định. 

(Đính kèm Công văn, đề cương và các biểu mẫu báo cáo) 

Ban Dân tộc tỉnh rất mong sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BLĐ và các phòng; 
- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 
  

   
  
 

     
Thạch Mu Ni 
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