
 

UBND TỈNH TRÀ VINH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      BAN DÂN TỘC                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

    Số:        /BDT-CSDT                     Trà Vinh, ngày      tháng 9 năm 2020 
            

   

  

  

 

Kính gửi: UBND các huyện Trà Cú, Duyên Hải, Cầu Ngang,  

    Cầu Kè, Châu Thành và Càng Long 

 
Căn cứ Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 

2020; 

Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của Ủy ban Dân tộc 

quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục 

tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách năm 2020;  

Căn cứ Công văn số 3796/UBND-CNXD ngày 18/9/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn 

đầu tư công năm 2020 (đính kèm). 

Ban Dân tộc tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo các phòng, đơn 

vị chuyên môn của huyện, Ủy ban nhân dân các xã và xã có ấp đặc biệt khó khăn 

thuộc Chương trình 135 khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 

nguồn vốn thuộc Chương trình 135 đã được phân bổ năm 2020. Đồng thời, các 

huyện báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình 135 và tiến độ giải ngân đến ngày 

30/9/2020, giải pháp đến cuối năm 2020 đảm bảo thực hiện đạt kế hoạch vốn được 

giao và gửi về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 30/9/2020 để tổng hợp báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh theo quy định. 

Ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện quan tâm phối hợp, chỉ đạo 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tài chính, KBNN tỉnh (p/hợp); 

- Phòng Dân tộc các huyện; 

- BLĐ và P.CSDT;              

- Lưu: VT.  

           KT. TRƯỞNG BAN 

           PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 

          Hà Thanh Sơn 
 

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện  

và giải ngân nguồn vốn thực hiện  

Chương trình 135 năm 2020  
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