
 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN DÂN TỘC 

 

Số:        /BDT-VP 

V/v phối hợp thực hiện Công văn số 

1403/VPCP-KGVX của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Trà Vinh, ngày       tháng 3 năm 2022 

    

 
 
 

            Kính gửi:  

- Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục 
và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông 

tin và Truyền thông, Công thương; 
- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 907/UBND-KGVX ngày 11/3/2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc triển khai thực hiện Công văn số 1403/VPCP-

KGVX của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.  

Ban Dân tộc tỉnh đề nghị Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và 
Truyền thông, Công thương; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chỉ huy 

trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 
thành phố, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

số 52/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc 
thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 2594/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh, để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ 
đã đề ra tại Kế hoạch. Đồng thời, hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban 
Dân tộc để tổng hợp trước trước 20/12/2022. Sau thời gian trên nếu các sở 

ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố không gửi báo cáo chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Ban Dân tộc tỉnh rất mong quý cơ quan phối hợp thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
-UBND tỉnh (b/c);                                                                                                     
- Như trên; 
- BLĐ và các phòng; 
- Lưu: VT, CSDT. 

TRƯỞNG BAN 
 

 
 
 

 
 

 
Kiên Ninh 
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