
UBND TỈNH TRÀ VINH 

BAN DÂN TỘC 

 

Số:        /TB-BDT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Trà Vinh, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp tục phân công cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ theo tinh 
thần Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 01/8/2021 

 

 Thực hiện Công văn số 3405/UBND-KGVX ngày 14/8/2021 của UBND 

tỉnh Trà Vinh về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 01/8/2021 
của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện giản cách xã hội phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19. Ban lãnh đạo Ban Dân tộc căn cứ vào tình hình thực tế, nhiệm vụ 
chuyên môn của từng cán bộ, công chức, tiếp tục bố trí, phân công cụ thể như 

sau: 
 

STT 
Ngày, tháng, 

năm 

 
Họ và tên   

 

 
Lãnh đạo Ban 

 

 

Ghi chú  

01 

 
Thứ hai 

30/8/2021 
 

 
- Kim Ngọc Sia 

- Thạch Thị Ngọc Minh 
- Trương Thành Công 

- Kim Đạt 
 

Thạch Mu Ni 
0989771197 

 

Văn phòng 
Phòng CSDT 

Phòng  TT-PL  
 

02 

 

Thứ ba 
31/8/2021 

- Kim Ngọc Sia 

- Nguyễn Thị Thùy Trang 
- Chau Sóc Phin 
- Trương Ngọc Tấn 

 

Thạch Mu Ni 
0989771197 

 

Văn phòng 
Phòng CSDT 

Phòng  TT-PL 

 
 
 
 
 

Đối với đồng chí Lâm Thị Dưng, Hợp đồng 68 thực hiện đúng nhiệm vụ 
được phân công theo quy định. Đề nghị các đồng chí được phân công làm việc 

tại cơ quan và các đồng chí khác sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà 
thực hiện nghiêm túc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy 

nhiên, khi phát hành văn bản (kể cả văn bản giấy và điện tử), Công chức Văn 
thư – Lưu trữ  phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đã được phân công, khi có 

việc phát sinh vượt thẩm quyền trao đổi thống nhất xin ý kiến lãnh đạo để tham 
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý kịp thời./.  

Nơi nhận:               
- BLĐ và các phòng; 
- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 
 
 
 
 
 

Kiên Ninh 
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