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TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với  

cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn, năm 2021 

 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công 

chức, viên chức giai đoạn 2018 – 2025”; Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 

14/6/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến 

thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2025” tại tỉnh 

Lạng Sơn. 

Ban Dân tộc đã dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về Bồi dưỡng kiến thức 

dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn, năm 2021; ban 

hành Công văn số 135/BDT-NV, ngày 07/4/2021 đề nghị các đơn vị liên quan 

(Tài chính; Nội vụ; Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ) tham gia ý kiến bằng văn 

bản, gửi về Ban Dân tộc để tổng hợp, hoàn thiện trình UBND tỉnh. 

 Tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, Ban Dân tộc đã 

chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung dự thảo Kế hoạch (Có bản dự thảo Kế 

hoạch kèm theo). 

Ban Dân tộc kính trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Kế hoạch Bồi dưỡng 

kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn, năm 2021  

để Ban Dân tộc tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng CM; 
- Lưu: VT, NV. 

  TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

   Vi Minh Tú 
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