
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN DÂN TỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:       /QĐ-BDT Lạng Sơn, ngày     tháng  11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành tài liệu tuyên truyền, thực hiện Tiểu dự án 2 - Giảm thiểu tình  

trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi thuộc dự án 9 trong chương trình MTQG  

theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg năm 2022  

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC 

Căn cứ Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 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; 

Căn cứ Quyết định số 1181/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn ngân sách nhà 

nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2022; 

Căn cứ kế hoạch số 53/KH-BDT ngày 07/11/2022 về thực hiện Tiểu dự án 2- 

Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Dự án 9 trong Chương trình MTQG theo 

Quyết định số 1719/QĐ-TTg năm 2022; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt nội dung tài liệu tuyên truyền, thực hiện Tiểu dự án 2 - 

Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi thuộc dự án 9 trong chương trình MTQG theo Quyết 

định số 1719/QĐ-TTg năm 2022 (có danh mục tài liệu đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

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

các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Các sở: Tư pháp; Văn hóa,  

Thể thao và Du lịch (phối hợp); 

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh (phối hợp); 

- Lãnh đạo Ban Dân tộc; 

- Các phòng thuộc Ban; 

- Lưu: VT. 

       TRƯỞNG BAN 

 

 

 

     Vi Minh Tú 
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