
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
BAN DÂN TỘC 

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

 

Số: 83/BDT- KHTH Lạng Sơn, ngày 22  tháng 3 năm 2019 

V/v triển khai Hướng dẫn số 80/HD-BDT thay 

thế Hướng dẫn số 145/HDLN- BDT-CTK, về 
thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác 

dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 

 

Kính gửi:  

 

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, LLVT tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

 

Thực hiện Thông tư số 02/2018/TT-UBDT ngày 05/11/2018 của Ủy ban 

Dân tộc thay thế Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Ủy ban 

Dân tộc v/v Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc áp dụng đối với 

cơ quan công tác dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt 
là Thông tư số 02/2018) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019; Thực hiện 

Công văn số 108/UBDT-KHTC ngày 13/02/2019 của Ủy ban Dân tộc về việc 

triển khai chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc. Ban Dân tộc đã chủ trì và 

phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện xây dựng và ban hành Hướng 

dẫn số 80/HD-BDT, ngày 19/3/2019 về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê 

công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Thông tư số 02/2018 (sau đây 

gọi tắt là Hướng dẫn số 80). 

Các cơ quan thuộc đối tượng thực hiện trong Hướng dẫn số 80 bao gồm 

các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Lao động- Thương binh và Xã 

hội, Nội vụ, Ban Dân tộc có trách nhiệm cập nhật, báo cáo các thông tin, dữ liệu 

công tác dân tộc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành để thực hiện.  

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn quan tâm, phối 

hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện 

cập nhật, báo cáo các thông tin, số liệu theo Hướng dẫn số 80/HD-BDT.  

Hướng dẫn số 80/HD-BDT, ngày 19/3/2019 của Ban Dân tộc ban hành để 
triển khai thực hiện, đồng thời thay thế Hướng dẫn số 145/HDLN- BDT-CTK, 

ngày 10/5/2017 của Ban Dân tộc và Cục Thống kê tỉnh v/v Quy định chế độ báo 

cáo thống kê công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

Vậy Ban Dân tộc thông báo đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ 

trang (bao gồm: Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động - 

Thương binh & Xã hội, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở 

Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở 

Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Khoa học & 

Công nghệ, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ 



 2 

quốc tỉnh, Công an tỉnh, Ban Dân tộc, Cục Thống kê) và Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, TP thuộc đối tượng thực hiện Hướng dẫn số 145/HDLN- BDT-CTK, 
ngày 10/5/2017 của Ban Dân tộc và Cục Thống kê theo Thông tư số 

03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Ủy ban Dân tộc được biết và chấm dứt 

thực hiện Hướng dẫn số 145/HDLN- BDT-CTK kể từ ngày Hướng dẫn số 

80/HD-BDT đã ban hành. 

Ban Dân tộc thông báo đến các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ 

trang có liên quan và UBND các huyện, thành phố về việc thay thế văn bản 

Hướng dẫn như trên để biết, thực hiện./.  

 
Nơi nhận:                                                
- Như trên;                                                                                     

- LĐ Ban; 

- VP, TTra, các phòng CM; 

- Lưu VT. 

KT.TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 

 
 

Triệu Thắng Khì 
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DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHẬN CÔNG VĂN 

Bao gồm: 

1-Sở Giáo dục&Đào tạo,  

2.Sở Giao thông vận tải,  

3.Sở Lao động - Thương binh&Xã hội, 

4.Sở Y tế,  

5.Sở Công Thương, 

6.Sở Tư pháp, 

7.Sở Nội vụ,  

8.Sở Tài chính,  

9.Sở Kế hoạch&Đầu tư,  

10.Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, 

11.Sở Văn hóa - Thể thao&Du lịch,  

12.Sở Thông tin&Truyền thông,  

13.Sở Khoa học&Công nghệ,  

14.Sở Xây dựng,  

15.Sở Tài nguyên&Môi trường,  

16.Ban Tổ chức Tỉnh ủy,  

17.Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh,  

18.Tòa án nhân dân tỉnh, 

19. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh,  

20.Công an tỉnh,  

21.Ban Dân tộc, 

22. Cục Thống kê, 

23. Ủy ban nhân dân 11 huyện, TPLS. 

 

(Ấn định danh sách gồm  33 cơ quan, đơn vị) 
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