UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 240/BDT-CSDT
V/v đề nghị tạo điều kiện cho
Đoàn Đại biểu người có uy tín
trong đồng bào DTTS đến tham
quan, học tập kinh nghiệm

Kính gửi:

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 4 năm 2022

- Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng;
- Ban Dân tộc tỉnh Đăk Lăk;
- Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai.

Thực hiện Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Chủ tịch
UBND tỉnh Quảng Ngãi về Ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách đối với
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,
giai đoạn 2018 -2022; Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đoàn địa biểu
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi tham quan, học tập, trao
đổi kinh nghiệm ngoài tỉnh trong năm 2022. Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi
đăng ký để Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS của tỉnh đến
thăm và làm việc với Ban Dân tộc các tỉnh: Lâm Đồng, Đăk Lăk và Gia Lai,
cụ thể như sau:
1. Thành phần
Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi, gồm
có 55 người (trong đó có 42 người có uy tín; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công
an tỉnh, Sở Y tế (bác sỹ), CBCC Ban Dân tộc tỉnh và Phòng Dân tộc các huyện).
Đoàn do đồng chí Đỗ Minh Hải, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm Trưởng đoàn.
2. Thời gian và lịch trình
Thời gian: 07 ngày, từ ngày 23/4/2022 đến ngày 29/4/2022. Có lịch
trình chi tiết kèm theo.
Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi rất mong Ban Dân tộc các tỉnh: Lâm
Đồng, Đăk Lăk và Gia Lai quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ cho Đoàn đại biểu
người có uy tín của tỉnh trong thời gian tham quan, học tập kinh nghiệm.
Thông tin chi tiết, xin liên hệ đồng chí Hồ Minh Tân, Chuyên viên Văn
phòng, điện thoại 0964 19 09 09.
Trân trọng cảm ơn Quý Ban./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT, Lục.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Đỗ Minh Hải

LỊCH TRÌNH
Tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm ngoài tỉnh năm 2022 của Đoàn
đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi
(kèm theo Công văn số: 240/BDT-CSDT ngày 15/4/2022
của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi)
T
T

Thời gian

1

Ngày 23/4/2022
(thứ bảy)

2

Ngày 24/4/2022
(chủ nhật)

3

Ngày 25/4/2022
(thứ hai)

4

Ngày 26/4/2022
(thứ ba)

Nội dung

Ghi chú

Đoàn xuất phát từ thành phố
Nghỉ 02 đêm tại
Quảng Ngãi đi tỉnh Lâm Đồng
tỉnh Lâm Đồng;
- Buổi sáng: thăm mô hình sản nhờ BDT tỉnh
xuất, tham quan.
Lâm Đồng liên
- Buổi chiều: đăng ký làm việc hệ giúp nơi nghỉ
BDT tỉnh Lâm Đồng.
- Buổi sáng: Từ tỉnh Lâm Đồng
đến tỉnh Đăk Lăk.
- Buổi chiều: đăng ký làm việc Nghỉ 02 đêm tại
tỉnh Đăk Lăk;
BDT tỉnh Đăk Lăk.
nhờ BDT tỉnh
- Buổi sáng: thăm và làm việc với Đăk Lăk liên hệ
Vụ Địa phương II.
giúp nơi nghỉ
- Buổi chiều: thăm mô hình sản
xuất, tham quan.
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Ngày 27/4/2022
(thứ tư)

6

Ngày 28/4/2022
(thứ năm)

- Buổi sáng: Từ tỉnh Đăk Lăk đến
Nghỉ 02 đêm tại
tỉnh Gia Lai.
tỉnh Gia Lai;
- Buổi chiều: đăng ký làm việc
nhờ BDT tỉnh
BDT tỉnh Gia Lai.
Gia Lai liên hệ
Thăm mô hình sản xuất, tham giúp nơi nghỉ
quan

7

Ngày 29/4/2022
(thứ sáu)

Từ tỉnh Gia Lai về tỉnh Quảng Kết thúc chuyến
Ngãi.
đi.

