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BÁO CÁO 

Sơ kết công tác bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm  

nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra 

nhân dân xã, phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh 

(tính đến ngày 24/5/2022) 
 

 

Kính gửi:  
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Căn cứ Công văn số 347-CV/TU ngày 22/3/2022 của Tỉnh uỷ Trà Vinh về 

việc lãnh đạo bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết 
hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn; ý kiến của 

Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 840-TB-VPTU ngày 24/02/2022 của 
Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và Công văn số 457/VP-NC ngày 28/02/2022 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm 
nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, 

phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh; 

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh báo cáo sơ kết (đến ngày 24/5/2022 ) gửi đến 

Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm 
nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, 

phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau: 

I. VỀ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, CHUẨN BỊ BẦU CỬ: 

1. Cấp tỉnh: 

- Ngày 07/02/2022, Sở Nội vụ có Tờ trình số 43/TTr-SNV trình Ban cán 
sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin chủ trương bầu cử Trưởng ban nhân 

dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân 
dân xã, phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh. 

- Ngày 22/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn  
số 347-CV/TU về việc lãnh đạo bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp khóm nhiệm 

 kỳ 2022 – 2025 kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị 
trấn. 

- Ngày 13/4/2022, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 576/SNV-
XDCQCTTN về việc hướng dẫn công tác bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp khóm 

nhiệm kỳ 2022 – 2025 kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, 
phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh. 
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- Ngày 05/5/2022, Sở Tài chính ban hành Công văn số 52/HD-STC về 

việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí phục vụ bầu cử Trưởng ban 
nhân dân ấp khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra 
nhân dân xã, phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh. 

- Ngày 06/5/2022, Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ bầu cử Trưởng ban 

nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra 
nhân dân xã, phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh, tại Hội trường 800 chỗ Trung tâm 

Hội nghị tỉnh Trà Vinh, với số lượng 400 đại biểu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
tham dự. 

2. Cấp huyện: 

Sau hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ bầu cử của tỉnh, Ban Chỉ đạo 

bầu cử cấp huyện, cấp xã chuẩn bị các công việc bầu cử theo tiến độ do Sở Nội 
vụ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quy định, cụ thể: 

2.1. Thành phố Trà Vinh: 

- Có 10 đơn vị hành chính phường, xã với 62 ấp, khóm. 

- Về số lượng cử tri đại diện hộ gia đình: 24.921 

- Về số liệu Tổ bầu cử: 62. 

- Bầu Trưởng ban nhân dân ấp, khóm: 124. 

- Bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân: 66. 

2.2. Huyện Càng Long: 

Có 14 đơn vị hành chính xã, thị trấn với 121 ấp. 

- Về số lượng cử tri đại diện hộ gia đình: 37.728. 

- Về số liệu Tổ bầu cử: 122. 

- Bầu Trưởng ban nhân dân ấp, khóm: 242. 

- Bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân: 130. 

2.3. Huyện Cầu Kè: 

Có 11 đơn vị hành chính xã, thị trấn với 67 ấp. 

- Về số lượng cử tri đại diện hộ gia đình: 29.793. 

- Về số liệu Tổ bầu cử: 68. 

- Bầu Trưởng ban nhân dân ấp, khóm: 67 người, số người ứng cử 134 
người. 

- Bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân: 89 người, số người ứng cử là 89 
người. 

* Trong quá trình thực hiện, huyện Cầu Kè gặp các khó khăn sau: 
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- Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đa phần trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm 

trong công tác bầu cử nên việc triển khai, tổ chức thực hiện đôi lúc còn lúng 
túng. 

- Cử tri đại diện hộ nông thôn thường xuyên biến động do đi làm ăn xa, từ 

đó việc lập danh sách, niêm yết danh sách cử tri gặp khó khăn. 

2.4. Huyện Tiểu Cần: 

Có 11 đơn vị hành chính xã, thị trấn với 80 ấp. 

- Về số lượng cử tri đại diện hộ gia đình: 28.467. 

- Về số liệu Tổ bầu cử: 80. 

- Bầu Trưởng ban nhân dân ấp, khóm: 160. 

- Bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân: 91. 

* Trong quá trình thực hiện, huyện Tiểu Cần có một số địa phương gặp 

khó khăn về công tác nhân sự, độ tuổi tham gia ứng cử lần đầu và tái cử. 

2.5. Huyện Châu Thành: 

Có 14 đơn vị hành chính xã, thị trấn với 108 ấp. 

- Về số lượng cử tri đại diện hộ gia đình: 38.865 (giảm 689 cử tri so với 

Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 10/5/2022 Ủy ban nhân dân huyện).  

- Về số liệu Tổ bầu cử: 108. 

- Bầu Trưởng ban nhân dân ấp, khóm: 216. 

- Bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân: 124. 

2.6. Huyện Cầu Ngang: 

Có 15 đơn vị hành chính xã, thị trấn với 97 ấp, khóm. 

- Về số lượng cử tri đại diện hộ gia đình: 35.380. 

- Về số liệu Tổ bầu cử: 97. 

- Bầu Trưởng ban nhân dân ấp, khóm: 97. 

- Bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân: 119. 

2.7. Huyện Trà Cú: 

Có 17 đơn vị hành chính xã, thị trấn với 124 ấp. 

- Về số lượng cử tri đại diện hộ gia đình: 41.187. 

- Về số liệu Tổ bầu cử: 125. 

- Bầu Trưởng ban nhân dân ấp, khóm: 248. 

- Bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân: 137. 

2.8. Huyện Duyên Hải: 

Có 07 đơn vị hành chính xã, thị trấn với 60 ấp. 

- Về số lượng cử tri đại diện hộ gia đình: 19.524. 
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- Về số liệu Tổ bầu cử: 60. 

- Bầu Trưởng ban nhân dân ấp, khóm: Nhân sự ứng cử 120 người bầu 
chọn 60 người. 

- Bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân: Nhân sự ứng cử 69 người bầu 

chọn 69 người. 

* Trong quá trình thực hiện, huyện Duyên Hải vẫn còn một số khó khăn 

về nguồn nhân sự Trưởng ban nhân dân ấp, khóm, trong đó có 08 ứng cử viên 
không đủ tiêu chuẩn về trình độ học vấn và độ tuổi gồm các ấp, khóm như:  

+ Về trình độ học vấn có 06 người không đủ tiêu chuẩn: Dưới lớp 9 gồm: 
01 người ứng cử ấp Phước Thiện xã Đông Hải; 01 người ứng cử ấp Cây Da, 01 

người ứng cử ấp Cây Cồng, 01 người ứng cử ấp Lộ Sỏi A, xã Đôn Xuân; 01 
người ứng cử Ấp La Bang Kinh, 01 người ứng cử ấp Bào Môn, xã Đôn Châu. 

+ Về trình độ tuổi, có 02 người không đủ tiêu chuẩn: Không đủ điều kiện 
tham gia ứng cử lần đầu 01 người ấp Tân Thành, xã Long Khánh; 01 người 

không đủ điều kiện tái cử ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc. 

Trong 08 trường hợp trên, qua xem xét về phẩm chất đạo đức, năng lực, 

uy tín và kinh nghiệm trong công tác vận động, tổ chức Nhân dân thực hiện tốt 
các công việc tự quản của cộng đồng dân cư. Ban Chỉ đạo bầu cử huyện đã 
thống nhất chủ trương cho tham gia ứng cử chức danh Trưởng ban nhân dân ấp, 

khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 đối với 08 trường hợp không đủ tiêu chuẩn về trình 
độ học vấn và độ tuổi. 

2.9. Thị xã Duyên Hải: 

Có 07 đơn vị hành chính xã, thị trấn với 37 ấp. 

- Về số lượng cử tri đại diện hộ gia đình: 12.559. 

- Về số liệu Tổ bầu cử: 40. 

- Bầu Trưởng ban nhân dân ấp, khóm: 74. 

- Bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân: 49. 

* Thuận lợi: 

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ bầu cử được Sở Nội vụ quan 
tâm, một số công việc có công văn hướng dẫn đến các xã, phường, tạo được sự 

thống nhất trong thực hiện và đảm bảo về mặt thời gian.  

- Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải có tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử trên địa bàn thị xã; các ban ngành, đoàn 
thể thị xã và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, phường đã tập trung chỉ đạo tổ 

chức thực hiện tốt công tác bầu cử trên địa bàn.   

- Công tác chỉ đạo, triển khai và thực hiện các công việc có liên quan đến 
công tác bầu cử đều đảm bảo về mặt thời gian, cơ cấu số lượng người tham gia 

các tổ chức phụ trách bầu cử đúng theo quy định. Việc ban hành các văn bản chỉ 
đạo, thực hiện có kịp thời, đúng hướng dẫn; việc cơ cấu thành phần giới thiệu 



5 
 

 

người ứng cử đảm bảo; công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử dân chủ, 

chặt chẽ. 

II. CÔNG TÁC NHÂN SỰ, HIỆP THƯƠNG LỰA CHỌN, GIỚI 
THIỆU LẤY Ý KIẾN CỬA TRI VỀ NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ 

Ngày 12/4/2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh ban hành Hướng dẫn số 03/HD-MTTQ-BTT hướng dẫn tổ chức hội nghị 

hiệp thương bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 – 2025 kết 
hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn. 

Đến nay, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam 
cấp huyện đã ban hành kế hoạch liên tịch bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm 

nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, 
phường, thị trấn; đồng thời ban hành văn bản để chỉ đạo xã, phường, thị trấn cụ 

thể hóa kế hoạch, triên khai, thực hiện công tác bầu cử theo quy định. 

Triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện bầu cử Trưởng ban nhân dân 

ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân 
xã, phường, thị trấn đạt yêu cầu, đúng theo quy định và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

Ủy ban nhân dân cấp huyện đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ 
đạo bầu cử và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo bầu cử đúng theo quy định; quyết định 

phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 
2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị 

trấn. 

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn đã ban hành quyết định thành 

lập Ban Chỉ đạo bầu cử đúng theo quy định; quyết định công bố ngày bầu cử. 
Ấp, khóm thành lập Tổ bầu cử, hoạt động của công tác Tổ bầu cử,… 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đang thực hiện các quy trình 
về công tác nhân sự, hiệp thương lựa chọn, giới thiệu, lấy ý kiến cử tri về những 

người ứng cử. 

Ban chỉ đạo bầu cử cấp huyện, thị xã, thành phố đã ban hành các văn bản 

cho chủ trương đối với các trường hợp giới thiệu nhân sự ứng cử Trưởng ban 
nhân dân ấp, khóm về “trường hợp đặc biệt về tuổi đời”. Ban hành Công văn về 
việc thống nhất nhân sự ứng cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm và Ban Thanh 

tra nhân dân xã, phường, thị trấn. 

Ban chỉ đạo bầu cử cấp huyện đã tổ chức tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu 

cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 – 2025 kết hợp bầu thành 
viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn.  

- Hội nghị sơ kết công tác bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm 
kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị 

trấn trong tỉnh Trà Vinh. 
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III. IN ẤN TÀI LIỆU BẦU CỬ, CON DẤU, PHÁT THẺ CƯ TRI, 

THÔNG BÁO TREO CỜ TỔ QUỐC, ĐẢM BẢO ĐIỆN PHỤC VỤ BẦU 
CỬ 

1. In ấn tài liệu bầu cử và con dấu phục vụ bầu cử, phát thẻ cư tri 

Đến nay, Ban chỉ đạo bầu cử cấp huyện đã chuẩn bị và cấp phát cơ sở vật 
chất phục vụ bầu cử (con dấu, thùng phiếu, bảng biểu, …) cho tổ bầu cử. Theo 

lịch trình, Ủy ban nhân dân cấp xã đã tiến hành niêm yết danh sách và phát thẻ 
cư tri theo quy định. 

2. Thông báo treo cờ Tổ quốc, công tác đảm bảo cung cấp điện 

Ngày 09/5/2022, Sở Nội vụ có Tờ trình số 184/TTr-SNV về việc treo cờ 

Tổ quốc trong ngày bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ  
2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn 

trong tỉnh Trà Vinh. Đến ngày 11/5/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có 
Thông báo số 92/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc ngày bầu cử Trưởng ban 

nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025. Theo đó, tất cả các cơ quan, đơn vị, 
bệnh viện, trường học,…. và hộ gia đình trong tỉnh treo cờ Tổ quốc nơi trang 

trọng từ 06 giờ sáng, ngày 28/5/2022 đến hết ngày 29/5/2022; các cơ quan chức 
năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn phổ 
biến, hướng dẫn Nhân dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định. 

Ngày 09/5/2022, Sở Nội vụ có Công văn số 752/SNV-XDCQCTTN về 
việc đảm bảo cung cấp điện trong ngày bầu cử. Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị 

Điện lực tỉnh Trà Vinh có kế hoạch đảm bảo cung cấp điện trong 02 ngày 
28/5/2022 đến hết ngày 29/5/2022. Đến ngày 13/5/2022, Công ty Điện lực Trà 

Vinh có Phương án số 2295/PA-PCTV về việc cung cấp điện phục vụ bầu cử 
Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên 

Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trong tỉnh Trà Vinh. Theo đó, thời 
gian cung cấp điện từ ngày 28/5/2022 đến 18 giờ ngày 29/5/2022; địa điểm cung 

cấp điện là các Tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; nguồn cung cấp điện là từ 
trạm biến thế, máy phát diesel dự phòng. 

3. Kinh phí phục vụ bầu cử 

- Ngày 05/5/2022, Sở Tài chính ban hành Công văn số 52/HD-STC về 
việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí phục vụ bầu cử Trưởng ban 

nhân dân ấp khóm nhiệm kỳ 2022 – 2025 kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra 
nhân dân xã, phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh. Theo đó, đối với Sở, ngành tỉnh: 

trước mắt sử dụng dự toán được giao năm 2022 để thực hiện, sau đó Sở Tài 
chính sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung dự toán cho các cơ quan, đơn 

vị vào kỳ họp Hội đồng nhân dân gần nhất. 

Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã: Do đây là nhiệm vụ cấp 

bách, chưa được cơ quan có thẩm quyền bố trí dự toán đầu năm. Đề nghị Ủy ban 
nhân dân cấp huyện, cấp xã sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện, cấp 

xã phân bổ kinh phí thực hiện. Sau đó, Sở Tài chính sẽ trình cấp có thẩm quyền 
xem xét, bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố để hoàn trả lại 

nguồn cho địa phương tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh gần nhất. 
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Đến nay, Ban Chỉ đạo bầu cử cấp huyện đã phân bổ kinh phí bầu cử cho 

các ngành cấp huyện và cấp xã đúng quy định. 

IV. THUẬN LỢI 

- Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh 

và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cụ thể rõ ràng; các văn bản hướng 
dẫn nghiệp vụ của Sở Nội vụ và của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh về các mẫu hóa…, nên địa phương thực hiện thuận lợi. 

- Các Thị ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện 
có tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử trên địa bàn; các ban ngành, đoàn 

thể và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đã tập trung chỉ đạo tổ 
chức thực hiện tốt công tác bầu cử trên địa bàn.  

- Công tác chỉ đạo, triển khai và thực hiện các công việc có liên quan đến 
công tác bầu cử đều đảm bảo về mặt thời gian, cơ cấu số lượng người tham gia 

các tổ chức phụ trách bầu cử đúng theo quy định. Việc ban hành các văn bản chỉ 
đạo, thực hiện có kịp thời, đúng hướng dẫn; việc cơ cấu thành phần giới thiệu 

người ứng cử đảm bảo; công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử dân chủ, 
chặt chẽ. 

- Ban Chỉ đạo bầu cử cấp huyện, các xã đã tận dụng cơ sở vật chất đợt bầu 
cử năm 2021 để tiết kiệm kinh phí, về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu. 

V. KHÓ KHĂN 

- Một số địa phương gặp khó khăn về công tác nhân sự, độ tuổi tham gia 
ứng cử lần đầu và tái cử. 

- Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đa phần trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm 
trong công tác bầu cử nên việc triển khai, tổ chức thực hiện đôi lúc còn lúng 

túng. 

- Cử tri đại diện hộ nông thôn thường xuyên biến động do đi làm ăn xa, từ 

đó việc lập danh sách, niêm yết danh sách cử tri gặp khó khăn. 

VI. KIẾN NGHỊ: 

Không có. 

VII. KẾ HOẠCH TUẦN TỚI CỦA SỞ NỘI VỤ, CỦA BAN CHỈ 

ĐẠO CẤP HUYỆN, CẤP XÃ 

1. Kế hoạch của Sở Nội vụ 

- Tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ công tác  bầu cử. 

- Tham gia đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Trưởng ban nhân dân 

ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân 
xã, phường, thị trấn trong tỉnh Trà Vinh. 

- Kiểm tra nắm tình hình phục vụ công tác bầu cử Trưởng ban nhân dân 

ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân 
xã, phường, thị trấn trong tỉnh Trà Vinh. 
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- 14 giờ, ngày thứ bảy (28/5/2022) kiểm tra các tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh 

chuẩn bị phòng bỏ phiếu phục vụ cuộc bầu cử ngày chủ nhật (29/5/2022). 

2. Kế hoạch của Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã 

- Niêm yết danh sách cử tri, phát thẻ cử tri (đối với những đơn vị chưa 

niêm yết danh sách cử tri, phát thẻ cử tri). 

- Hoàn tất phòng bỏ phiếu. 

Trên đây là nội dung báo cáo sơ kết về công tác bầu cử Trưởng ban nhân 
dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân 

dân xã, phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh (tính đến thứ Ba ngày 24/5/2022), Sở Nội 
vụ tỉnh Trà Vinh báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy 

định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Ban TT. UBMTTQVN tỉnh (để biết); 

- GĐ, PGĐ lĩnh vực; 
- Lưu: VT, XDCQCTTN. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Bùi Thành Thương 
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