
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN DÂN TỘC 

 

Số:         /BDT-TTPL 
 

V/v rà soát đối tượng thụ hưởng và 

báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 

số 45/QĐ-TTg năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Vinh, ngày      tháng  11  năm 2020 

                     

 Kính gửi:  

   - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

   - Sở Thông tin và Truyền thông; 

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

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, 

vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2021”; 

Căn cứ Công văn số 1581/UBDT-TT ngày 17/11/2020 của Ủy ban Dân tộc về 

việc rà soát đối tượng thụ hưởng và báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 45/QĐ-

TTg năm 2020 (đính kèm); 

Thực hiện Công văn số 2560/VP-KGVX ngày 19/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh về việc rà soát đối tượng thụ hưởng báo, tạp chí và báo cáo kết quả 

thực hiện theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

năm 2020 (đính kèm),  

Ban Dân tộc tỉnh đề nghị các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền 

thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát đối tượng thụ hưởng và 

báo cáo sơ kết 2 năm (2019-2020) kết quả thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 

09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, gửi Báo cáo về Ban Dân tộc trước 

ngày 26/11/2020 theo địa chỉ: số 10, đường 19/5, khóm 2, phường 1, thành phố Trà 

Vinh để Ban tổng hợp báo cáo Ủy ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng 

quy định (File mềm gửi theo địa chỉ: hoanghontnt@gmail.com). 
 

Ban Dân tộc tỉnh rất mong quý cơ quan phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận 
- Như trên;                                                                              
- BLĐ, các phòng;     

- Lưu: VT. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
 

Kiên Banh 
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