
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 11 năm 2022 

 

THÔNG BÁO PHÂN CÔNG  

Phục vụ các hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận 

động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, năm 2022 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-BDT ngày 03/11/2022 của Ban Dân tộc 

tỉnh về thực hiện nội dung số 02, Tiểu dự án 01 thuộc Dự án 10: Phổ biến giáo 

dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn, năm 2022; Văn bản số 570/BDT-NV ngày 08/11/2022 về việc 

tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng 

bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, năm 2022. 

Trưởng ban Dân tộc phân công như sau: 

TT Nhiệm vụ 
 

Thời gian  
Thực hiện 

 

Các hội nghị  Phổ biến GDPL 

và tuyên truyền vận động 

đồng bào DTTS trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn (theo văn bản 

số 570/BDT-NV ngày 
08/11/2022) 

Các ngày 18,19,21, 

22/11/2022 

 

1 
Ổn định tổ chức, giới thiệu đại 

biểu 

8h00’ ngày 18,19,21, 

22/11/2022 
Đ/c: Hiệp 

2 
Phát biểu khai mạc; Báo cáo 

viên hội nghị 

8h10’ ngày 18 Đ/c: Khi 

8h10’ ngày 19 Đ/c: Khi 

8h10’ ngày 21 Đ/c: Tú 

8h10’ ngày 22 
Đ/c: Viên 

3 

Phụ trách, theo dõi phối hợp 

với báo cáo viên Bộ đội Biên 

phòng tỉnh về thời gian, nội 

dung thực hiện hội nghị, phối 

hợp quản lý hội nghị 

 

Ngày 18,19,21, 

22/11/2022 Đ/c: Hiệp  

4 

Phụ trách phát tài liệu, kinh phí 

hỗ trợ, Quản lý quân số, công 

tác hậu cần, hoàn thiện hồ sơ 

thanh quyết toán hội nghị 

 

Ngày 18,19,21, 

22/11/2022 
Đ/c: Trung 



2 

 

Phương tiện phục vụ: Văn phòng phối hợp với các huyện chuẩn bị các 

điều kiện và xe phục vụ các lớp tập huấn./. 

Yêu cầu các đồng chí được phân công nghiêm túc thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng thuộc Ban; 

- Các đ/c có tên (nêu trên); 

- Lưu VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vi Minh Tú 
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