
UBND TỈNH TRÀ VINH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      BAN DÂN TỘC                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      Số:        /BDT-VP               Trà Vinh, ngày       tháng  11  năm 2021 
         V/v đăng ký danh sách tập huấn giảng  

           viên, báo cáo viên về giảng dạy kiến 

             thức dân tộc theo QĐ771/QĐ-TTg  

              

 

Kính gửi:  
- Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh; Đại học Trà 

Vinh; Cao đẳng nghề Trà Vinh. 
- UBND các huyện, thành phố. 

 
 

Thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên 

chức giai đoạn 2018-2025”; Công văn số 1152/VP-NC ngày 03/7/2018 của Văn 
phòng UBND tỉnh Trà Vinh về việc tham mưu triển khai thực hiện Đề án.  

Căn cứ Công văn số 353/HVDT-TTBD ngày 15/10/2021 của Học viện Dân 
tộc (Ủy ban Dân tộc) về việc phối hợp tổ chức tập huấn giảng viên, báo cáo viên về 
giảng dạy kiến thức dân tộc theo Quyết định 771/QĐ-TTg. 

Nhằm trang bị kiến thức dân tộc cho các đội ngũ báo cáo viên, giảng viên, 
cán bộ làm công tác dân tộc. Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Học viện Dân tộc mở 

lớp tập huấn giảng viên, báo cáo viên về giảng dạy kiến thức dân tộc theo 
QĐ771/QĐ-TTg, với số lượng, đối tượng và thời gian như sau:  

 
1.Thời gian, địa điểm, số lượng, đối tượng 

- Số lượng: 20 đại biểu. 
- Số ngày tập huấn: 03 ngày. 

- Thời gian tổ chức tập huấn: Trong tháng 12/2021 (có thông báo sau)  
- Địa điểm: Tại tỉnh Trà Vinh. 

- Đối tượng: Phó trưởng phòng trở lên. 
 

2.  Học viện Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh rất mong các đơn vị và UBND các 
huyện, thành phố căn cứ đối tượng, số lượng chọn và lập danh sách đại biểu tham 
gia tập huấn, theo mẫu biểu (đính kèm) và gửi về Ban Dân tộc trước ngày 

25/11/2021 để tổng hợp, phân bổ số lượng cụ thể như sau: 
- Ban Dân tộc tỉnh: 02 đại biểu 

- Trường Chính trị tỉnh: 01 đại biểu 
- Đại học Trà Vinh: 02 đại biểu 

- Cao đẳng nghề: 01 đại biểu 



- UBND các huyện, thành phố: 02 đại biểu/huyện,Tp (01 đại biểu Phòng Dân 
tộc; 01 đại biểu Trung tâm bồi dưỡng chính trị). 

 
3. Kinh phí: Thực hiện đúng theo quy định hiện hành. 
 

* Mọi chi tiết đề nghị liên hệ qua số điện thoại của Văn phòng Ban Dân tộc 
tỉnh 0294.3852478 hoặc 0939.366.430 gặp đ/c Kim Ngọc Sia – Chánh Văn phòng. 

 
Ban Dân tộc kính mong các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện. Đồng thời, 

phân công cán bộ, công chức, viên chức đúng thành phần./. 
 

         
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Học viện Dân tộc (b/c); 
- BLĐ và các phòng; 
- Phòng Dân tộc các huyện, tp; 
- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 

Kiên Ninh 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-08T15:02:01+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kiên Ninh<kninh@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
	2021-11-08T14:57:32+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
	2021-11-08T14:57:42+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
	2021-11-08T14:57:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ban Dân tộc<bdt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




