
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

BAN DÂN TỘC  
 

Số:        /TB-BDT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

Phân công lãnh đạo, công chức tham gia khảo sát về chính sách phát triển 

kinh tế- xã hội vùng DTTS và MN. 

 

 Thực hiện Công văn số 1754/VP-KT, ngày 25/4/2022 của Văn Phòng 

UBND tỉnh về việc thực hiện trả lời Phiếu khảo sát của Đoàn công tác khảo sát 

của Ủy ban Dân tộc và Ngân hàng Phát triển Châu Á (Dự án TA6776), Ban Dân 

tộc phân công lãnh đạo, công chức tham gia khảo sát về chính sách phát triển kinh 

tế- xã hội vùng DTTS và MN như sau: 

1. Danh sách lãnh đạo, công chức được phân công tham gia khảo sát, gồm: 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Lâm Văn Viên Phó Trưởng ban 

2 Lý Văn Khi Phó Trưởng ban 

3 Đàm Danh Huỳnh Chánh Văn phòng 

4 Hứa Văn Duyên Phó Chánh Văn phòng 

5 Lăng Văn Hiền Trưởng phòng Nghiệp vụ 

6 Hoàng Thị Lệ Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 

7 Hoàng Ninh Hiệp CV phòng Nghiệp vụ 

8 Hoàng Mạnh Linh Thanh tra viên 

 

2. Nội dung, cách thức triển khai thực hiện khảo sát: (Theo điểm a), Điểm 

2, Mục I tại Công văn số 572/UBDT-PEMU ngày 18/4/2022 của Uỷ ban dân tộc), 

cụ thể như sau:  

-  Nội dung (Phiếu khảo sát 1): Khảo sát về chính sách phát triển kinh tế- xã 

hội vùng DTTS và MN tại tỉnh. 

- Cách thức triển khai thực hiện: Trả lời phiếu khảo sát truy cập trực tiếp vào 

địa chỉ https://forms.gle/R5dpHfyKsxbgJcL39 để điền thông tin và gửi phiếu khảo 

sát trực tuyến (ước tính trong khoảng 30-45 phút). 

- Tiến độ thực hiện: Hoàn thành phiếu khảo sát trước ngày 10/5/2022. 

3. Giao đồng chí Mã Thành Trung, Chuyên viên Văn phòng hỗ trợ kỹ thuật 

mạng máy tính đối với các đồng chí được phân công trả lời phiếu khảo sát (khi có 

yêu cầu).  

https://forms.gle/R5dpHfyKsxbgJcL39


2 

 

 

 

Đề nghị các đồng chí lãnh đạo, công chức được phân công nghiêm túc thực 

hiện, chủ động trả lời phiếu khảo sát theo yêu cầu nội dung, tiến độ đề ra./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Ban; 
- Các phòng thuộc Ban; 

- Các đ/c được phân công (nêu trên); 

- Lưu VT.   

 

  TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 Vi Minh Tú 
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