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QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Tổ tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh xây dựng 
các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019 
 
 

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH LẠNG SƠN 
 

Căn cứ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND, ngày 07/3/2016 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND, ngày 
05/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi Khoản 2, Điều 2 Quyết 
định số 13/2016/QĐ-UBND, ngày 07/3/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc 
tỉnh Lạng Sơn 

 Thực hiện Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu 
số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019; Kế hoạch số 43/KH-BCĐ ngày 
04/4/2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn 
lần thức III về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần 
thứ III năm 2019 

 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Dân tộc, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Kiện toàn Tổ tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh 
xây dựng các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu các 
DTTS tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019 gồm các ông, bà có tên sau đây: 

 1. Ông Vi Hữu Bình, Phó trưởng Ban, Tổ trưởng; 

 2. Ông Triệu Thắng Khì, Phó trưởng Ban, Tổ phó; 

 3. Bà Hoàng Thị Lệ, Phó Chánh Văn phòng, Tổ viên;  

 4. Ông Lăng Văn Hiền, Trưởng phòng Chính sách - Tuyên truyền, Tổ 
viên; 

 5. Ông Hứa Văn Duyên, Phó trưởng phòng Chính sách - Tuyên truyền, 
Tổ viên 



6. Ông Đàm Danh Huỳnh, Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Tổ 
viên 

7. Ông Bế Văn Sơn, Phó Chánh thanh tra ban; Tổ viên. 

8. Bà Bế Thị Uyên, Kế toán ban, Tổ viên 

9. Bà Hoàng Thị Thu Trang, Chuyên viên Văn phòng, Tổ viên 

 Điều 2. Tổ tham mưu giúp việc có nhiệm vụ sau: 

 1. Có trách nhiệm tham mưu giúp Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh tham mưu 
cho Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị dự thảo kế hoạch, quyết định, báo cáo, 
hướng dẫn, thông báo, kinh phí, thi đua khen thưởng... và các văn bản liên quan 
khác phục vụ cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội. 

 - Làm đầu mối và phối hợp với các tổ chức, cá nhân được Ban Chỉ đạo 
tỉnh, Ban Tổ chức tỉnh phân công trong việc phục vụ Đại hội. 

 - Tổ trưởng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong 
Tổ tham mưu giúp việc. 

 - Tổ tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra và Trưởng các phòng: Kế 
hoạch - Tổng hợp; Chính sách - Tuyên truyền và các ông bà có tên tại Điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 26/QĐ-
BDT ngày 09/4/2019 của Ban Dân tộc tỉnh./. 

 

Nơi nhận:                                                                       TRƯỞNG BAN 
- Như điều 3; 
- Lãnh đạo ban; 
- Lưu: VT. 
 
 
 
 
 
                                                                                              Triệu Văn Lạng 
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