
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

  HUYỆN CAO LỘC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-LĐTBXHDT 

V/v tổ chức hội nghị tuyên 

truyền PBGDPL cho đồng bào 

DTTS và miền núi năm 2020  

Cao Lộc, ngày       tháng 8 năm 2020 

 

                    

Kính gửi: UBND các xã: Lộc Yên, Cao Lâu 

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-BDT ngày 16/3/2020 của Ban Dân tộc về 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số 

và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Công văn số 260/BDT-VP ngày 

20/8/2020 của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn về việc thông báo tổ chức Hội nghị tuyên 

truyền PBGDPL cho đồng bào DTTS và miền núi năm 2020. 

UBND huyện Cao Lộc thông báo thời gian tổ chức Hội nghị tuyên truyền tại  

02 xã địa bàn huyện Cao Lộc như sau: 

1. Tại xã Lộc Yên: Từ 8h00’ ngày 27/8/2020 (thứ Năm);  

2. Tại xã Cao Lâu: Từ 8h00’ ngày 04/9/2020 (thứ Sáu). 

Lưu ý: Thực hiện khuyến cáo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia 

phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, 

UBND các xã trên thực hiện tốt các biên pháp phòng chống dịch, không triệu tập 

những đối tượng là người cao tuổi, người có bệnh lý tim mạch, người có nền bệnh lý 

mãn tính khác... (là những đối tượng có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh);  

Các xã lập lại danh sách đại biểu không hưởng lương gửi về UBND huyện 

(qua phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc) để tổng hợp báo cáo Ban Dân 

tộc tỉnh trước thời gian tổ chức Hội nghị 01 ngày. 

UBND huyện Cao Lộc thông báo để Ủy ban nhân dân xã Lộc Yên, Cao Lâu 

biết phối hợp thực hiện./. 

(Gửi kèm theo Công văn số 260 /BDT-VP ngày 20/8/2020 của Ban Dân tộc 

tỉnh Lạng Sơn) 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng LĐTBXH-DT huyện; 

- C,PVP; 

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Quy 
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