
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN DÂN TỘC 
 

Số:         /BDT-TTPL 
 

V/v rà soát số lượng lớp học  

cấp ấn phẩm báo, tạp chí theo 

Quyết định số 45/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày      tháng 7 năm 2021 

                     
                    

 Kính gửi:  
  - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

  - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
          

Căn cứ Công văn số 882/UBDT-TT ngày 02/7/2021 của Ủy ban Dân tộc 

về việc rà soát số lượng lớp học cấp ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết định số 
45/QĐ-TTg (đính kèm). 

Để tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” được kịp thời, đúng đối tượng. 

Ban Dân tộc tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố rà soát số lượng lớp thuộc Trường Tiểu học, Trường 

Trung học cơ sở, Trường Dân tộc nội trú vùng dân tộc thiểu số; lập danh sách 
(theo mẫu phụ lục 1, 2 đính kèm) gửi về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 12/7/2021 

theo địa chỉ: Số 10, Đường 19/5, Khóm 2, Phường 1, thành phố Trà Vinh để Ban 
tổng hợp báo cáo Ủy ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định 

(File mềm gửi theo địa chỉ: hoanghontnt@gmail.com). 

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 

 
 

 
 

 
 

Kiên Banh 
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