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Số:3758/VP-KTN  

 

V/v triển khai Điều tra thu thập 
thông tin về thực trạng kinh tế - 
xã hội của 53 dân tộc thiểu số 

năm 2019 và xây dựng kế hoạch 
quản lý, khai thác, sử dụng kết 

quả điều tra DTTS 

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 9 năm 2019 

 
 

Kính gửi:  
 - Ban Dân tộc; 
 - Báo Lạng Sơn; 
 - Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh. 

 
 

Thực hiện Công văn số 1012/UBDT-KHTC ngày 06/9/2019 của Ủy ban 
Dân tộc về việc triển khai Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 
của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 và xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác, sử 
dụng kết quả điều tra dân tộc thiểu số, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp Cục Thống kê tỉnh, các cơ quan có 
liên quan triển khai thực hiện tốt cuộc điều tra theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy 
ban Dân tộc tại Công văn trên; tham mưu UBND tỉnh tiếp nhận, quản lý, khai 
thác hiệu quả kết quả cuộc điều tra. 

2. Các cơ quan truyền thông tỉnh (Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh) tăng cường thông tin, tuyên truyền về cuộc điều tra đến các tầng lớp 
nhân dân trên địa bàn để công tác điều tra được triển khai thuận lợi. 

(Công văn số 1012/UBDT-KHTC  được gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Dân tộc, các cơ quan liên quan 
thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Cục Thống kê tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: NC, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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