
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  

Thành phần, thời gian, địa điểm Đoàn công tác tham quan, trao đổi, 

 học tập, kinh nghiệm tại Tuyên Quang, Hà Giang năm 2022 

 

             Kính gửi:  

                  - Các sở: Sở Tư pháp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

                    - Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; 

                    - Ủy ban nhân dân các huyện. 

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-BDT, ngày 07/11/2022 của Ban Dân tộc tỉnh 

Lạng Sơn 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; Quyết 

định số 94/QĐ-BDT ngày 17/11/2022 của Ban Dân tộc tỉnh về thành lập Đoàn 

công tác tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệp tại tỉnh Tuyên Quang và Hà 

Giang năm 2022. Ban Dân tộc thông báo như sau:  

 1. Thành phần: Gồm 48 người (theo Quyết định số 94/QĐ-BDT ngày 

17/11/2022 của Ban Dân tộc tỉnh kèm theo). 

 2. Thời gian: 05 ngày, từ ngày 23/11/2022 đến hết ngày 27/11/2022. Tập 

trung và xuất phát tại Ban Dân tộc tỉnh lúc 6h30 phút ngày 23/11/2022. 

 * Ghi chú: Các đại biểu ở xa tập trung lúc 16h00’, ngày 22/11/2022 tại trụ 

sở Ban Dân tộc tỉnh (Số 1, đường Quang Trung, Phường Chi Lăng, Tp Lạng Sơn). 

 Đối với đại biểu các huyện Văn Quan, Bình Gia và Bắc Sơn: xe sẽ đón đại 

biểu tại Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc các huyện sau 6h30’ 

ngày 23/11/2022 theo hành trình của Đoàn từ Tp Lạng Sơn đi Tuyên Quang qua 

quốc lộ 1B. 

 Ban Dân tộc đề nghị Phòng lao động, Thương binh và Xã hội các huyện 

thông báo cho đại biểu ở xã biết, tham gia Đoàn theo lịch trình, thời gian, địa điểm 

(nêu trên). Trong quá trình thực hiện có vướng mắc thông tin với đồng chí Hoàng 

Ninh Hiệp, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ, Ban Dân tộc tỉnh điện thoại 

0969.158.299 để trao đổi, thống nhất./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng LĐ,TBXH-DT các huyện; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng thuộc Ban; 

- Lưu: VT. 

                TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

                Vi Minh Tú 

  

 


		2022-11-17T17:16:32+0700


		2022-11-18T07:40:21+0700


		2022-11-18T07:40:21+0700


		2022-11-18T07:40:21+0700




