
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN DÂN TỘC 

 

Số:         /BDT-CSDT 

V/v phối hợp cung cấp thông 

tin phục vụ việc xây dựng dự án 
phát triển trồng dược liệu quý 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Trà Vinh, ngày        tháng 10 năm 2021 

   Kính gửi:  

  - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển 
  nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công 

  nghệ, Y tế, Công Thương; 
  - Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh; 

  - UBND huyện Trà Cú.    
  

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 
từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 968-QĐ/TU ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Tỉnh ủy 

Trà Vinh về kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia và Phong 
trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh. 

Để có số liệu xây dựng dự án thực hiện Nội dung số 02: Đầu tư, hỗ trợ phát 
triển vùng trồng dược liệu quý của Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3 của Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là 

Chương trình), Ban Dân tộc tỉnh - Đơn vị được giao Thường trực Chương trình đề 
nghị Sở, ngành có liên quan và UBND huyện Trà Cú phối hợp cung cấp thông tin 

phục vụ xây dựng dự án khả thi: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý 
trên địa bàn huyện Trà Cú theo Phụ lục danh mục tài liệu cần thu thập đính kèm. 

Danh mục tài liệu đề nghị gửi về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 22/10/2021 bằng file 
PDF và file mềm theo địa chỉ: thanhcong.truong79bdttv@gmail.com. 

Ban Dân tộc tỉnh rất mong sự quan tâm phối hợp kịp thời của Quý Sở, ngành 

và UBND huyện Trà Cú nhằm giúp việc xây dựng dự án khả thi đạt hiệu quả cao ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BLĐ, các phòng; 
- Lưu: VT, CSDT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 
 

 
 

Hà Thanh Sơn 
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