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Lạng Sơn, ngày       tháng 9  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Quản lý các lớp bồi dưỡng  

kiến thức dân tộc năm 2021 

 

 

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND, ngày 14/4/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh về bồi 

dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn 

năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 49/KH-BDT ngày 19  tháng 8 năm 2021 của Ban Dân 

tộc về bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2021; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Nghiệp vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 

2021gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Vi Minh Tú, Trưởng Ban Dân tộc, Trưởng ban;  

2. Ông Lý Văn Khi, Phó Trưởng Ban Dân tộc, Phó Trưởng ban; 

3. Ông Lâm Văn Viên, Phó Trưởng ban Dân tộc, thành viên; 

4. Ông Lăng Văn Hiền, Trưởng phòng Nghiệp vụ, thành viên; 

5. Ông Đàm Danh Huỳnh, Chánh Văn phòng, thành viên; 

6. Ông Hứa Văn Duyên, Phó Chánh Văn phòng; 

7. Ông Bế Văn Sơn, Chánh Thanh tra, thành viên; 

8. Bà Hoàng Thị Lệ, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ, thành viên; 

9. Bà Lành Thanh Nga, Kế toán,thành viên. 

 Điều 2. Ban Quản lý thực hiện quản lý các lớp bồi dưỡng kiến thức dân 

tộc năm 2021, có nhiệm vụ: 

1. Tổ chức triển khai và theo dõi, quản lý lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc 

theo đúng kế hoạch và quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và báo 

cáo kết quả tổ chức lớp học đầy đủ, đúng quy định. 



2. Phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện chuẩn bị các 

điều kiện để tổ chức các lớp bồi dưỡng tiết kiệm, hiệu quả. 

3. Lựa chọn các cơ sở có đủ điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, đảm bảo 

chất lượng để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình bồi 

dưỡng đã đề ra. 

4. Lập dự toán tổ chức thực hiện các lớp bồi dưỡng đảm bảo đúng, đủ các 

nội dung chi theo yêu cầu; chịu trách nhiệm quản lý nguồn vốn, thanh quyết 

toán theo đúng quy định hiện hành. 

5. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các lớp bồi dưỡng. Tổng hợp 

báo cáo đánh giá kết quả bồi dưỡng báo cáo UBND tỉnh, Ủy ban Dân tộc theo 

quy định. 

6. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Ban Quản lý phân công. 

Ban Quản lý các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc làm việc theo chế độ 

kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Nghiệp vụ và 

các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./. 

 
Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Vi Minh Tú 
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