
     

UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN DÂN TỘC 

 
Số:        /BDT-VP 

V/v công bố kết quả điều tra 

53 DTTS năm 2019 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Trà Vinh, ngày       tháng 9 năm 2020 

           

Kính gửi:  

                       - Các sở, ban ngành tỉnh (03 hệ);    

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

     

Ngày 20/7/2020, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn số 878/UBDT-KHTC 

về việc thực hiện chế độ BCTK công tác dân tộc và công bố kết quả điều tra 53 

DTTS năm 2019, 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2811/UBND-

KGVX ngày 22/7/2020 về việc thực hiện Công văn số 878/UBDT-KHTC ngày 

20/7/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh công bố 

kết quả điều tra 53 dân tộc thiểu số của tỉnh Trà Vinh đến các cơ quan, đơn vị 

biết để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch của ngành, địa phương mình về 

công tác dân tộc. 

Nội dung công bố số liệu thống kê được đăng tải tại địa chỉ: 

https://bandantoc.travinh.gov.vn, thông tin công tác dân tộc. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- BLĐ, các phòng; 

- Phòng Dân tộc các huyện, thành phố;  

- Lưu: VT. 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Thạch Mu Ni 

                            

https://bandantoc.travinh.gov.vn/
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