
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN DÂN TỘC 

Số:        /BDT-CSDT 
V/v phối hợp báo cáo  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Trà Vinh, ngày       tháng  7 năm 2021 
 

                                              
                      Kính gửi: Sở Xây dựng 

 

Ngày 27/7/2021, Ban Dân tộc nhận được Công văn số 956/SXD-VP về việc 
đề nghị phối hợp báo cáo của Sở Xây dựng.  

Ban Dân tộc tổng hợp thông tin liên quan đến hoạt động cung ứng tiện ích hạ 

tầng theo yêu cầu tại Công văn nêu trên của quý Sở (đính kèm). 

Ban Dân tộc gửi Sở Xây dựng tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban lãnh đạo, các phòng; 
- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 
Hà Thanh Sơn 
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MẪU PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN, SỐ LIỆU 

(Theo Công văn số 956/SXD-VP ngày 27/7/2021 của Sở Xây dựng) 

Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh 

Hoạt động cung ứng tiện ích hạ tầng 

STT Nội dung (cập nhật) Số liệu b/c Đánh giá khả 

năng đáp ứng 

2.1 ….   

2.2 …..   

2.3 Số lượng cơ sở hỏa táng hiện có/công 

suất hỏa táng (số ca/ngày đêm) hoặc 

các cơ sở hỏa táng khác (nếu có)/ Công 
nghệ ̣(quy trình) hỏa táng đáp ứng yêu 

cầu phòng chống dịch bệnh. 

Hiện có 143 công 
trình hỏa táng tại 
143 điểm chùa và 

6 công trình tại 6 
cụm dân cư có 

đồng đồng bào 
Khmer sinh sống 

Công suất hoạt động 
02 ca/ngày/công 
trình (bình quân 6-7 

giờ/ca, trong đó: thời 
gian hỏa táng từ 2-3 

giờ/ca; thời gian giải 
nhiệt tự nhiên 
khoảng 3-4 giờ); sử 

dụng củi để hỏa táng; 
công trình được vận 

hành thông qua tổ, 
nhóm người thực 
hiện hỏa táng do Ban 

quản trị chùa, sư cả 
chùa hoặc cộng đồng 

phân công. 

2.4 Các nội dung khác (nếu có)   
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