
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN  DÂN TỘC  
 

Số:       /PC-BDT   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày     tháng 4  năm 2021 

PHÂN CÔNG  

Nhiệm vụ phục vụ hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày 

thành lập cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 29/KH-BDT ngày 30/3/2021 của Ban Dân tộc về 

kế hoạch hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập cơ quan quản lý Nhà 

nước về công tác dân tộc năm 2021.  

 Trưởng ban Dân tộc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, người 

lao động phục vụ hoạt động chào mừng kỷ niệm như sau: 

TT Nhiệm vụ 
Chủ trì 

thực hiện 

Phối hợp 

thực hiện 

1 Chỉ đạo chung Trưởng ban 
Các Phó 

Trưởng ban 

2 

Xây dựng chương trình chi tiết, dự thảo 

giấy mời đại biểu dự chương trình buổi 

Tọa đàm và Công văn triệu tập thành 

phần tham gia giao lưu thể thao. 

Huỳnh Toàn 

3 

Lập dự toán kinh phí tổ chức buổi tọa 

đàm và buổi giao lưu Cầu lông; liên hệ 

Văn nghệ chào mừng. 

Nga Huỳnh, Toàn 

4 

Diễn văn ôn lại 75 năm ngày truyền 

thống, quá trình thành lập, trưởng thành 

và phát triển của cơ quan quản lý Nhà 

nước về công tác Dân tộc. 

Hiền Lệ, Tuấn 

5 Đón tiếp đại biểu dự tọa đàm Viên 
Khi, Huỳnh, 

Sơn, Lệ, Nga 

6 
Sắp xếp, ổn định chỗ ngồi cho đại biểu 

dự buổi tọa đàm 
Duyên 

Tuấn, Hiệp, 

Trung, Linh 

7 

Chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh; 

bài phát biểu khai mạc, bế mạc của lãnh 

đạo Ban. 

Sơn Hiền, Huỳnh 

8 

Tiếp nhận và lập danh sách vận động 

viên đăng ký tham gia giao lưu cầu lông, 

chia bảng, xếp lịch thi đấu, phương án 

trọng tài, tổng kết trao giải. 

Sơn 
Kỷ, Linh, 

Trang 

9 
Liên hệ hội trường, trang trí khánh tiết, 

biển tên để bàn, đặt cơm, quà lưu niệm, 
Huỳnh Duyên, Nga, 



xe đưa đón đại biểu nguyên lãnh đạo 

ban…  

Thanh, Hữu 

10 

Tiếp tân tại buổi tọa đàm; cấp phát tài 

liệu; chuẩn bị hoa tươi để bàn, nước 

uống, quà lưu niệm. 

Ninh Bích, Hà (nữ) 

11 

Liên hệ mượn sân cầu lông, chuẩn bị 

dụng cụ thi đấu (lưới, cầu, bảng tính 

điểm), nước uống. 

Hà (nam) Trung, Toàn 

12 

Trọng tài giao lưu Cầu lông:   

- Sân 1 Sơn 
Huỳnh, Toàn, 

Đài 

- Sân 2 Duyên 
Trung, Hiệp, 

Tuấn 

13 
Phối hợp phục vụ các nội dung công việc 

phát sinh khác… 

Huỳnh, 

Duyên 

Tất cả công 

chức và người 

lao động cơ 

quan 

 Lưu ý: Về trang phục dự buổi tọa đàm, đề nghị nam mặc quần âu tối 

màu, áo sơ mi trắng; nữ mặc áo dài truyền thống hoặc trang phục dân tộc. 

Đề nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ban Dân tộc 

nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng; 

- Toàn thể CBCCLNĐ; 

- Lưu VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vi Minh Tú 
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