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Trong khuôn khổ thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Ban Dân tộc tỉnh Trà 

Vinh và Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam (CARE) thực hiện Dự án “Tăng 
cường quan hệ đối tác vì sự phát triển công bằng và toàn diện của cộng đồng các 

dân tộc thiểu số” (gọi tắt là P4EM) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Ban Dân tộc tỉnh đã 
trao đổi, thống nhất với CARE hỗ trợ chuyên gia trong lĩnh vực phát triển dược 

liệu để thực hiện nội dung Đầu tư vùng trồng dược liệu quý trên địa bàn huyện Trà 
Cú thuộc 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 - 2025. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình 
hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp nên chuyên gia không thể vào trực tiếp để 
hỗ trợ khảo sát thực hiện dự án. Do đó, để tạo điều kiện thực hiện kế hoạch khảo 

sát dự án trồng dược liệu quý, Ban Dân tộc tỉnh đề nghị UBND huyện Trà Cú phối 
hợp thực hiện một số nội dung sau: 

- Phân công và cung cấp thông tin đơn vị, cá nhân làm đầu mối để phối hợp 
thực hiện dự án trên địa bàn huyện gửi về Ban Dân tộc tỉnh (Tên đơn vị, cá nhân, 

số điện thoại liên lạc, địa chỉ email); 

- Cung cấp một số thông tin để xây dựng Báo cáo khảo sát tình hình phát 

triển dược liệu, các giải pháp và đề xuất tại tỉnh Trà Vinh, cụ thể: 

+ Thông tin chung về tiềm năng phát triển sản phẩm dược liệu của huyện; 

+ Văn bản pháp lý của địa phương liên quan đến phát triển dược liệu; 

+ Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện; 

+ Báo cáo nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng 2021 - 2025; 

+ Báo cáo OCOP giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng 2021 - 2025; 

+ Báo cáo năm 2020 của huyện; 

+ Thực trạng sản xuất, kinh doanh và các khó khăn, đề xuất của các đơn vị 
trong chuỗi giá trị dược liệu. 

- Dự kiến thời gian họp online (Zoom, M.Team) với chuyên gia để thống 
nhất phương pháp điều tra, thu thập thông tin, dữ liệu với thành phần như Bản đề 

xuất kế hoạch khảo sát đính kèm. Đề nghị huyện đưa ra 02 khung thời gian để họp 
online (Ví dụ: 8 giờ ngày 07/8/2021 hoặc 14 giờ ngày 11/8/2021), Ban Dân tộc sẽ 

phối hợp cung cấp địa chỉ đường link cho đơn vị/cá nhân đầu mối của huyện để tổ 
chức họp. 
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Đề nghị UBND huyện cung cấp các thông tin, số liệu gửi về Ban Dân tộc 
tỉnh chậm nhất trong ngày 02/8/2021 để cùng phối hợp thực hiện. 

(Đính kèm Bản đề xuất kế hoạch khảo sát tại Trà Vinh; Phiếu thu thập thông 

tin dành cho Giám đốc doanh nghiệp/Hợp tác xã/cơ sở sản xuất dược liệu và Bảng 
kiểm thu thập dữ liệu đại diện các Phòng, Ban chuyên môn quản lý và hỗ trợ). 

Mọi thông tin chi tiết đề nghị UBND huyện liên hệ với đồng chí Trương 

Thành Công, Trưởng phòng Chính sách Dân tộc qua số điện thoại: 0294.3865196, 
di động: 0907.090877, email: thanhcong.truong79bdttv@gmail.com. 

Ban Dân tộc tỉnh đề nghị UBND huyện Trà Cú quan tâm phối hợp thực 
hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- P. DT huyện Trà Cú 
(Nhờ chuyển cho đ/c Bình, 
CT. UBND huyện, gấp); 
- BLĐ, các phòng; 
- Lưu: VT, CSDT. 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 
 

 
 
 

Kiên Ninh 
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