
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN DÂN TỘC 

Số:       /BDT-TTPL 
 

V/v báo cáo tình hình thực hiện công 

tác dân tộc năm 2022 và kết quả thực 

hiện chính sách đối với người có uy 

tín giai đoạn 2011-2021  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Trà Vinh, ngày      tháng 4  năm 2022 

                

  

 Kính gửi:  
         - Sở Tài chính; 

                              - Sở Thông tin và Truyền thông; 
         - Phòng Dân tộc các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 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 Công văn số 498/UBDT-DTTS ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Ủy 

ban Dân tộc về việc phối hợp tổ chức kiểm tra và hội thảo thực hiện Quyết định 
số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ (đính 

kèm). 

Ban Dân tộc tỉnh đề nghị các sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, 

Phòng Dân tộc các huyện, thành phố triển khai thực hiện theo tinh thần Công 
văn số 498/UBDT-DTTS ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban Dân tộc. Đồng 

thời, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ban Dân tộc trước ngày 20/4/2021 để Ban 
tổng hợp báo cáo Ủy ban Dân tộc theo đúng quy định (File mềm gửi theo địa chỉ 
Email: tntan.bdt@travinh.gov.vn).  

(Đính kèm đề cương báo cáo và biểu mẫu) 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

phản ánh kịp thời về Ban Dân tộc (qua Phòng Tuyên truyền Pháp luật theo số 
điện thoại: 02943. 852.455 gặp Đ/c Trương Ngọc Tấn) để thống nhất thực hiện. 

Ban Dân tộc tỉnh rất mong quý cơ quan 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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