
  

UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN DÂN TỘC 

 

Số:             /BDT-TTPL 
 

V/v phối hợp phục vụ tuyên truyền 

Luật bình đẳng giới, phòng chống bạo 

lực gia đình vùng dân tộc thiểu số 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Trà Vinh, ngày         tháng  10  năm 2020 

 

 

    

 

         Kính gửi:  UBND các huyện: Châu Thành,Trà Cú, Cầu Ngang. 
   

Căn cứ Công văn số 3749/UBND-KGVX ngày 10/10/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch số 23/KH-BDT ngày 10/9/2018 của Trưởng Ban 

Dân tộc tỉnh về Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân 

tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.  
 

 Căn cứ Tờ trình số 202/TTr-UBND ngày 30/9/2020 của Ủy ban nhân dân xã Đa 

Lộc về việc hỗ trợ âm thanh, ánh sáng và địa điểm phục vụ truyền thông, tuyên 

truyền Luật bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình.   

 Ban Dân tộc phối hợp với các đơn vị có liên quan đã thống nhất chọn xã Đa Lộc 

làm mô hình thí điểm để thực hiện công tác tuyên truyền bình đẳng giới vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số. Trên cơ sở đó, UBND xã Đa Lộc thành lập Tổ tuyên truyền 

bằng hình thức sân khâu hóa không riêng biểu diễn tại xã Đa Lộc mà còn biểu diễn 

trên địa bàn xã khác nhưng điều kiện của UBND xã Đa Lộc chưa đảm bảo về âm 

thanh, ánh sáng để phục vụ cho đội tổ chức tuyên truyền lưu động. Do đó, Ban Dân 

tộc tỉnh đề nghị UBND các huyện phối hợp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau: 
 

 - Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành xem xét cho chủ trương Trung tâm Văn 

hóa và Thể thao huyện hỗ trợ âm thanh, ánh sáng tham gia cùng đội tuyên truyền lưu 

động phục vụ cho người dân ngoài huyện. 

 - Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang và Trà Cú hỗ trợ chỉ đạo các đơn vị được 

công diễn mời hộ dân, chuẩn bị địa điểm theo Kế hoạch của Tổ tuyên truyền (đính 

kèm). 

 Để góp phần thực hiện công tác tuyên truyền vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt 

hiệu quả bằng hình thức sân khấu hóa, Ban Dân tộc tỉnh rất mong sự quan tâm phối 

hợp của UBND các huyện Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang để UBND xã Đa Lộc 

thực hiện đạt kế hoạch đề ra./.   

 

 

Nơi nhận: 

-Như trên;  

-Ban lãnh đạo, các phòng; 

-UBND xã Đa Lộc; 

- Lưu VT. 

 

        KT.TRƯỞNG BAN 

        PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

        Kiên Banh 



  

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-10-02T12:56:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kiên Banh<kbanh@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-10-02T13:27:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ban Dân tộc<bdt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-10-02T13:27:44+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ban Dân tộc<bdt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-10-02T13:28:05+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ban Dân tộc<bdt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




