
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN DÂN TỘC 

Số:        /BDT-CSDT 

V/v rà soát đường giao thông 

đến trung tâm xã, đường liên xã 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Trà Vinh, ngày       tháng  10 năm 2021 
 

                                              
             Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện 
 

Căn cứ Công văn số 1463/UBDT-VPCTMT ngày 01/10/2021 của Ủy ban 
Dân tộc về việc rà soát đường giao thông (đính kèm). 

Để có cơ sở dự thảo văn bản cho UBND tỉnh báo cáo theo yêu cầu của Ủy 
ban Dân tộc tại Công văn Công văn số 1463/UBDT-VPCTMT. Ban Dân tộc đề 

nghị UBND các huyện rà soát, tổng hợp danh mục đường đến trung tâm xã, 
đường liên xã1 chưa được nhựa hóa, bê tông hóa hoặc đường đã được nhựa hóa, 

bê tông hóa nhưng hiên nay đã hư hỏng nặng của địa phương theo thứ tự ưu tiên 
và gửi về Ban Dân tộc chậm nhất ngày 12/10/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh (biểu tổng hợp kèm theo Công văn số 1463/UBDT-VPCTMT của UBDT). 

* Lưu ý: định mức Trung ương hỗ trợ 1.600 triệu đồng/km. 

Ban Dân tộc đề nghị UBND các huyện quan tâm phối hợp thực hiện./.  

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

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 
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1 Xã thuộc khu vực I, II, III theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2025. 
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