
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1144/UBND-VP Văn Quan, ngày  04 tháng 11 năm 2019 

V/v xây dựng Báo cáo tham luận tại 

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số 

tỉnh Lạng sơn lần thứ III, năm 2019 

 

 

    Kính gửi:   

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện; 

Thực hiện Công văn số 134/CV-BCĐ ngày 30/10/2019 của Ban Chỉ đạo Đại 

hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III. V/v chuẩn bị Báo cáo tham 

luận tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III, năm 2019. 

Để xây dựng Báo cáo cho lãnh đạo UBND huyện tham luận tại Đại hội đại biểu 

các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Lạng Sơn lần thứ III, năm 2019. UBND huyện Văn 

Quan yêu cầu các cơ quan, ban, ngành liên quan thực hiện tốt nội dung sau: 

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 

Xây dựng nội dung Báo cáo tham luận với chủ đề: Củng cố tăng cường khối 

đại đoàn kết dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Văn 

Quan, giai đoạn 2014-2019. 

2. Phòng Nội vụ huyện 

Xây dựng nội dung Báo cáo tham luận với chủ đề: Hiệu quả từ phong trào thi 

đua yêu nước trên địa bàn huyện Văn Quan, giai đoạn 2014-2019. 

3. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện 

Xây dựng Báo cáo tham luận chung của huyện, thời gian hoàn thành Báo cáo 

chậm nhất ngày 08/11/2019 gửi Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Lạng 

Sơn theo thời gian quy định. 

Đề nghị các cơ quan, ban, ngành được giao nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện, 

xây dựng Báo cáo tham luận, hoàn thành nội dung gửi về UBND huyện qua phòng 

Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện trước ngày 06/11/2019 để tổng 

hợp xây dựng báo cáo tham luận chung của huyện. Bản có dấu gửi Bưu điện hoặc 



trực tiếp, bản mềm gửi theo địa chỉ email: lathihuyen1968@gmail.com. Mọi thông 

tin xin liên hệ đồng chí La Thị Huyền theo số điện thoại di động: 0369870117./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện (B/c); 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 
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