
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN DÂN TỘC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-BDT Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả số học viên tham dự Hội nghị tập huấn cho công đồng  

và cán bộ cơ sở Chương trình 135 tại thành phố Lạng Sơn 

 

Thực hiện Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án nâng cao năng lực cho cộng 

đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, năm 

2020; Kế hoạch số 38/KH-BDT ngày 23/7/2020 của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn về 

Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 

135 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Ban Dân tộc phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao 

động Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh đã tổ chức xong 02 lớp tập huấn cho cán bộ cơ sở, 04 lớp tập huấn cho cho 

cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kết quả 

như sau: 

1. Tập huấn đối với cán bộ xã:  

- Tổng số học viên được triệu tập 206 đại biểu, thực hiện làm 02 hội nghị. 

- Số học viên tham dự tập huấn: 191 người, chiếm 93% so với số học viên 

được triệu tập. 

- Số học viên không tham dự 15 người, chiếm 7% so với số học viên được 

triệu tập. 

2. Tập huấn đối với cộng đồng 

- Tổng số học viên được triệu tập 502 đại biểu, thực hiện làm 04 hội nghị. 

- Số học viên tham dự tập huấn: 352 người, chiếm 70% so với số học viên 

được triệu tập. 

- Số học viên không tham dự 150 người, chiếm 30% so với số học viên được 

triệu tập. 

(Có biểu tổng hợp chi tiết kèm theo) 

Ban Dân tộc thông báo đến Ủy ban nhân dân các huyện và phòng Lao động, 

Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện nắm thông tin để có hướng chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận:    
- UBND các huyện; 

- Phòng LĐTBXH-DT các huyện; 

- Lãnh đạo Ban; 

- CVP, CTtr, NV; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Vi Minh Tú 
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