
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN DÂN TỘC 

 

Số:        /BDT-CSDT 

V/v rà soát thực hiện các chế độ, 

chính sách trên địa bàn các xã, ấp 
ĐBKK vùng DTTS&MN giai đoạn 

2016 - 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Trà Vinh, ngày       tháng 7 năm 2021 

           

 Kính gửi:  
- Các Sở: Tài chính, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Công văn số 837/UBDT-CSDT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc rà soát thực hiện các chế độ, chính sách 
trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2016 - 2020; 

Thực hiện Công văn số 2500/UBND-KGVX ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện các chế độ, chính sách 

trên địa bàn xã, ấp đặc biệt khó khăn. 

Để có cơ sở dự thảo Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các 

chế độ, chính sách trên địa bàn xã, ấp đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số giai 
đoạn 2016 - 2020, Ban Dân tộc tỉnh đề nghị các Sở: Tài chính, Nội vụ, Y tế, Giáo 

dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thị xã, 
thành phố rà soát, đánh giá và đề xuất các giải pháp trong thực hiện chế độ, chính 

sách do Trung ương ban hành đối với địa bàn các xã, ấp đặc biệt khó khăn giai 
đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh không còn thuộc diện đặc biệt khó khăn theo 

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 
và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc. Báo cáo của các Sở và UBND các huyện, thị xã, thành phố 
(trong đó, nêu rõ tên chính sách, số lượng đối tượng thụ hưởng, kinh phí thực hiện, 
những khó khăn vướng mắc có liên quan và đề xuất giải pháp thực hiện đến ngày 

31/12/2021) gửi về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 06/7/2021 để tổng hợp dự thảo 
Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Ban Dân tộc tỉnh đề nghị quý Sở và UBND các huyện, thị xã, thành phố quan 
tâm phối hợp, thực hiện./. 

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

KT. TRƯỞNG BAN 
  PHÓ TRƯỞNG BAN 

                        
 

 

 
 Hà Thanh Sơn 
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