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V/v tổ chức triển khai thực 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Trà Vinh, ngày      tháng 4 năm 2022 

 
  Kính gửi:  

- Các Sở: Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
Kế hoạch và Đầu tư; Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Giao thông vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch; Y tế; Nội vụ; Tư pháp; Thông tin và Truyền 

thông; Công thương; 
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 
- Liên minh Hợp tác xã; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Trà 
Vinh (gọi tắt là Chương trình). 

Tại mục VII về phân công quản lý và tổ chức thực hiện có giao cho các 
sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương chủ động xây dựng kế hoạch 05 
năm, hàng năm và hướng dẫn triển khai thực hiện theo phân cấp quản lý; thường 
xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch trên địa bàn quản lý.  

Để chuẩn bị tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình sau khi được 
Trung ương phân bổ vốn, Ban Dân tộc tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch 05 năm và năm 2022 
theo nhiệm vụ được phân công tại Mục IV (Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 

14/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh); lồng ghép thực hiện Kế hoạch này với 
các chương trình, dự án khác được giao chủ trì quản lý bảo đảm hiệu quả, không 

chồng chéo, trùng lắp với các chương trình, dự án, đề án khác và nhiệm vụ 
thường xuyên của các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương, đồng thời hướng dẫn 

triển khai thực hiện Chương trình theo phân cấp quản lý. 

(Đính kèm dự kiến phân bổ vốn của Trung ương  cho các Dự án và Tiểu 

dự án giai đoạn 2021-2025 và năm 2022) 
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Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 
liên hệ đồng chí Trương Thành Công, Trưởng Phòng Chính sách Dân tộc, điện 

thoại: 0903.311.778; 0907.090.877. 

Ban Dân tộc tỉnh rất mong quý sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố quan tâm phối hợp và gửi Kế hoạch về Ban Dân tộc tỉnh 
chậm nhất ngày 31/5/2022 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

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

 
 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 
 

 
Kiên Ninh  
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