
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN DÂN TỘC 

Số:       /BDT-TTPL 
 

V/v vận động các vị chức sắc tôn giáo, 

 người có uy tín trong đồng bào DTTS 

tham gia vào hoạt động hòa giải ở cơ sở             
 

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 

 
 

Ngày 05 tháng 4 năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh nhận được Công văn số 
427/STP-VBPB&TDTHPL của Sở Tư pháp “Về việc thực hiện công tác hòa 

giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2022”.             

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đề nghị Phòng Dân 
tộc các huyện, thành phố phối hợp với UBMTTQVN cùng cấp và Ủy ban nhân 
dân các xã, phường, thị trấn có đông đồng bào dân tộc thiểu số triển khai thực 

hiện tốt nội dung Mục số 3, Công văn số 427/STP-VBPB&TDTHPL ngày 05 
tháng 4 năm 2022 của Sở Tư pháp. 

(Đính kèm Công văn số 427 của Sở Tư pháp) 

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

Dân tộc các huyện, thành phố phản ánh về Ban Dân tộc tỉnh (thông qua Phòng 
Tuyên truyền - Pháp luật; SĐT: 02943852455)./. 

 

 

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

 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

Thạch Mu Ni 
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