
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN DÂN TỘC 

 

Số:        /BDT-CSDT 
 

V/v thay đổi thời gian gửi báo 

cáo tổng kết 10 năm thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị Trung 

ương 5 khóa XI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Trà Vinh, ngày       tháng 4 năm 2022 

  Kính gửi:  

- Quý sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Nông nghiệp và  

Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; 
- Lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh Trà Vinh; 

- Lãnh đạo Đài phát thanh và Truyền hình; 
        - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

   

Căn cứ Công văn số 483/UBDT-CSDT ngày 04/4/2022 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 5 khóa XI; Công văn số 501/UBDT-CSDT ngày 08/4/2022 của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc thay đổi thời gian gửi báo cáo 
tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (đính kèm); 

Thực hiện Công văn số 1371/UBND-KGVX ngày 07/4/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị 

Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. 

Ngày 08/4/2022, Ban Dân tộc có Công văn số 201/BDT-CSDT về việc 

báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI 
gửi Quý sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố đề nghị gửi 

báo cáo chậm nhất trước ngày 25/4/2022 để tổng hợp. 

Nay, Ủy ban Dân tộc thay đổi thời gian báo cáo trước ngày 20/4/2022, do 

đó, Ban Dân tộc đề nghị Sở, ngành và địa phương gửi báo cáo chậm nhất ngày 
18/4/2022 để Ban Dân tộc tổng hợp báo cáo Ủy ban Dân tộc và Ủy ban nhân 

dân tỉnh đúng thời gian quy định. Trường hợp không gửi báo cáo hoặc gửi báo 
cáo quá thời gian nêu trên, Ban Dân tộc sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo 

quy định. 

Ban Dân tộc tỉnh rất mong Quý Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, 
thành phố quan tâm phối hợp thực hiện và gửi báo cáo đúng thời gian nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Ban lãnh đạo; 
- Lãnh đạo các phòng; 
- Phòng Dân tộc các huyện, thành phố; 
- Lưu: VT. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 
 

 
 

 

Hà Thanh Sơn 
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