
 
 

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 11 năm 2021 

V/v phối hợp làm việc  

với Trung tâm RIC  

đến tỉnh làm việc 

  

 
 

                 Kính gửi:  

- UBND huyện: Trà Cú và Cầu Ngang; 
- UBND xã: An Quảng Hữu và Long Sơn.    

 

Thực hiện Công văn số 5998/UBND-THNV ngày 12/11//2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc Đoàn của Trung tâm RIC đến tỉnh làm việc. 

Theo đó, UBND tỉnh đã đồng ý cho phép Đoàn của Trung tâm Nghiên 

cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) đến thực hiện các hoạt động dự án từ 
ngày 16/11 đến ngày 19/11/2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, để đánh giá kết quả 

đạt được của dự án trong giai đoạn I (2017-2021) và tham vấn ý kiến đề xuất 
của Ban Dân tộc và các bên liên quan đến vùng thực hiện dự án tại tỉnh Trà 

Vinh trong giai đoạn tiếp theo. 

* Thành phần Đoàn của Trung tâm RIC: 

+ Ông Nguyễn Bá Kim, Phó Giám đốc Trung tâm; 

+ Ông Hoàng Văn Tuyến, cán bộ dự án của Trung tâm; 

+ Bà Nguyễn Hoài Thu, cán bộ dự án của Trung tâm; 

+ Ông Đặng Đình Ngọc, Chuyên gia tư vấn; 

+ Ông Nguyễn Anh Dũng, Chuyên gia tư vấn. 

* Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia thực hiện:  

- Ngày 16/11/2021:  

+ Từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút: làm việc với UBND xã An Quảng Hữu, 
huyện Trà Cú. Thành phần tham dự: đại diện Ban Dân tộc, lãnh đạo UBND, kế 

toán, cán bộ phụ trách Chương trình 135 của xã, cán bộ địa chính - xây dựng - 
môi trường, đại diện UBMTTQ VN xã, đại diện Hội LHPN xã. 

+ Từ 9 giờ 45 phút đến 11 giờ 30: Thăm công trình và phỏng vấn người 
hưởng lợi tại ấp Sóc Tro Giữa và ấp Vàm, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú. 

Thành phần: đại diện Ban Dân tộc, Trưởng ban nhân dân, Bí thư Chi bộ của 02 
ấp. 

+ Từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ: làm việc với đại diện nhóm cộng đồng 

tại ấp Ngã Ba, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú. Thành phần tham dự: đại diện 
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Ban Dân tộc, đại diện nhóm cộng đồng ấp Ngã Ba, cán bộ phụ trách Chương 
trình 135 của xã, cán bộ địa chính - xây dựng - môi trường xã. 

+ Từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút: làm việc với đại diện nhóm cộng 
đồng tại ấp An Tân, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú. Thành phần tham dự: đại 

diện Ban Dân tộc, đại diện nhóm cộng đồng ấp An Tân, cán bộ phụ trách 
Chương trình 135 của xã, cán bộ địa chính - xây dựng - môi trường xã. 

- Ngày 17/11/2021: 

+ Từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ: làm việc với UBND huyện Trà Cú. Thành 
phần tham dự: đại diện Ban Dân tộc, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các 

phòng: Dân tộc, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính Kế hoạch (nhờ UBND huyện mời 
dùm).  

+ Từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút: làm việc với UBND xã Long Sơn, huyện 
Cầu Ngang. Thành phần tham dự: đại diện Ban Dân tộc, lãnh đạo UBND, kế 

toán, cán bộ phụ trách Chương trình 135 của xã, cán bộ địa chính - xây dựng - 
môi trường, đại diện UBMTTQ VN xã, đại diện Hội LHPN xã. 

- Ngày 18/11/2021: 

+ Từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút: làm việc với đại diện nhóm cộng đồng tại 

ấp Sóc Mới, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang. Thành phần tham dự: đại diện Ban 
Dân tộc, đại diện nhóm cộng đồng ấp Sóc Mới, cán bộ phụ trách Chương trình 

135 của xã, cán bộ địa chính - xây dựng - môi trường xã. 

+ Từ 10 giờ đến 11 giờ: làm việc với nhóm cộng đồng tại ấp Sóc Giụp, xã 
Long Sơn, huyện Cầu Ngang. Thành phần: đại diện Ban Dân tộc, Trưởng ban 

nhân dân, Bí thư Chi bộ của ấp và đại diện nhóm cộng đồng. 

+ Từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút: làm việc với UBND huyện Cầu Ngang. 

Thành phần tham dự: đại diện Ban Dân tộc, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo 
các phòng: Dân tộc, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính Kế hoạch (nhờ UBND huyện 

mời dùm).  

Ban Dân tộc tỉnh đề nghị UBND huyện: Cầu Ngang, Trà Cú và UBND 

xã: An Quảng Hữu, Long Sơn quan tâm phối hợp thực hiện./.  
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- Công an tỉnh (phối hợp); 
- Phòng Dân tộc huyện: Trà Cú, Cầu Ngang; 
- BLĐ, P.CSDT; 
- Lưu: VT.                      

 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
Hà Thanh Sơn 
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