
 
 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN DÂN TỘC 
 

Số         /BDT-CSDT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày       tháng 10 năm 2021 

V/v phối hợp giải ngân nguồn 

vốn hỗ trợ tổ tiết kiệm và cho 

vay (VSLA) thuộc Dự án 

P4EM năm 2021 

  

 

                  Kính gửi:  
      - Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; 

      - UBND xã Thạnh Hòa Sơn, Long Sơn,  
      Thanh Sơn và An Quảng Hữu. 

        

Căn cứ Công văn số 4351/UBND-KGVX ngày 12 tháng 12 năm 2016 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc phối hợp với Tổ chức CARE Quốc tế tại 
Việt Nam triển khai thực hiện dự án P4EM tại tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Chủ 
tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành triển khai 

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” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là 

Tổ công tác liên ngành P4EM tỉnh). 

Ngày 14/10/2021, Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam có văn bản về 
việc quy trình giải ngân và quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ tổ tiết kiệm vay vốn 

(VSLA). Nay, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh và thành 
viên Tổ công tác liên ngành P4EM tỉnh tiến hành giải ngân vốn hỗ trợ cho các tổ 

tiết kiệm vay vốn (VSLA) tại các xã: Long Sơn, Thạnh Hòa Sơn (Cầu Ngang), 
Thanh Sơn, An Quảng Hữu (Trà Cú).  

1. Thành phần tham dự gồm: 

- Thành viên Tổ công tác liên ngành P4EM tỉnh; 

- Đại diện Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh (1 người); 

- Đại diện Hội liên hiệp phụ nữ huyện (1 người); 

- Đại diện phòng Dân tộc huyện (1 người); 

- Đại diện lãnh đạo UBND; phụ nữ; cán bộ đầu mối hỗ trợ dự án các xã: 

Long Sơn, Thạnh Hòa Sơn (Cầu Ngang), Thanh Sơn, An Quảng Hữu (Trà Cú). 

- Đại diện các nhóm tiết kiệm và cho vay.  

2. Thời gian và địa điểm:  

- Ngày 26/10/2021: 
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+ Buổi sáng: 8 giờ, tại Hội trường UBND xã Long Sơn, huyện Cầu 
Ngang. 

+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND xã Thạnh Hòa Sơn, 
huyện Cầu Ngang. 

- Ngày 27/10/2021: 

+ Buổi sáng: 8 giờ, tại Hội trường UBND xã An Quảng Hữu, huyện Trà 

Cú. 

+ Buổi chiều: 13 giờ 30 phút, tại Hội trường UBND xã Thanh Sơn, huyện 
Trà Cú. 

* Lưu ý:  

+ Nhờ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thông báo đến Hội Liên hiệp phụ nữ các 

huyện Cầu Ngang và Trà Cú; Hội Liên hiệp phụ nữ các xã; nhóm tiết kiệm và 
cho vay. 

+ Đại biểu ngành tỉnh và thành viên Tổ công tác liên ngành P4EM tỉnh 
tham dự, tập trung tại Ban Dân tộc tỉnh lúc 6 giờ 30 phút sáng để xuất phát. Chi 

tiết vui lòng liên hệ đồng chí Huỳnh Quang Trí (qua số điện thoại 0907.322.585) 
trước ngày 22/10/2021 để biết số lượng đại biểu tham dự và đặt xe.  

Ban Dân tộc tỉnh đề nghị quý cơ quan, đơn vị và các địa phương có liên 
quan phối hợp thực hiện./.  

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- Công an tỉnh (phối hợp); 
- BLĐ; 
- Thành viên Tổ công tác liên ngành theo QĐ 659; 
- Phòng Dân tộc huyện Cầu Ngang và Trà Cú; 
- Lưu: VT.                      

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Kiên Ninh 

Tổ trưởng Tổ Công tác P4EM tỉnh 
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