
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN DÂN TỘC 

Số:           /BDT-TTPL 

       V/v tổ chức các hoạt động nhân kỷ 

niệm 76 năm Ngày truyền thống Cơ 

quan công tác dân tộc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     Trà Vinh, ngày       tháng 4  năm 2022 

  

                      Kính gửi: Phòng Dân tộc các huyện, thành phố 
                            

Căn cứ Công văn số 432/UBDT-TT ngày 28 tháng 3 năm 2022 “Về việc tổ 
chức các hoạt động nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Cơ quan công tác dân 

tộc”. (Đính kèm) 

Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhân kỷ nhiệm 76 năm 
Ngày truyền thống Cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2022), Ban Dân 

tộc tỉnh đề nghị Phòng Dân tộc các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ 
phối hợp với các ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung 

theo tinh thần Công văn của Ủy ban Dân tộc. 

Kết quả triển khai thực hiện, Phòng Dân tộc các huyện, thành phố báo cáo 

về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 25/5/2022 để tổng hợp báo cáo Ủy ban Dân tộc.  

Đề nghị Phòng Dân tộc các huyện, thành phố quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 

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

 

  
KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 
 

 

Thạch Mu Ni 
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