
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /VP-KT Lạng Sơn, ngày         tháng 6 năm 2022 
V/v ủy quyền dự, chủ trì Hội 

nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 

công tác dân tộc 6 tháng đầu 

năm và triển khai nhiệm vụ 

công tác 6 tháng cuối năm 2022 

  

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh. 

 

Thực hiện Giấy mời số 984/GM-UBDT ngày 23/6/2022 của Ủy ban Dân 

tộc về việc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng 

đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí 

Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Lãnh đạo UBND tỉnh ủy quyền cho Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh dự, chủ 

trì Hội nghị nêu trên tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn.  

2. Ban Dân tộc tỉnh chủ động liên hệ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

Lạng Sơn (đơn vị được Ủy ban Dân tộc chỉ định làm điểm cầu trực tuyến tại tỉnh) 

chuẩn bị phòng họp, kết nối đường truyền, mời các thành phần dự họp theo yêu 

cầu của Ủy ban Dân tộc tại Giấy mời trên. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Dân tộc tỉnh thực hiện./.   

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Ủy ban Dân tộc; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, NNPTNT, LĐTBXH; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CM, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT(NTA). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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