
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-KTN 
 

V/v góp ý dự thảo Quyết định ban 

hành Danh mục bí mật Nhà nước 

của cơ quan quản lý Nhà nước về 

công tác dân tộc 

Lạng Sơn, ngày     tháng 01 năm 2020 

 

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc. 

 

Thực hiện Công văn số 1597/UBDT-VP ngày 26/12/2019 của Ủy ban Dân 

tộc về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Danh mục bí mật Nhà nước của cơ 

quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Sau khi nghiên cứu, xem xét UBND 

tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Cơ bản nhất trí nội dung, kết cấu, bố cục dự thảo Quyết định ban hành 

Danh mục bí mật Nhà nước của cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, 

do Ủy ban Dân tộc soạn thảo, đề xuất. 

2. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét chỉnh sửa, bổ sung khoản 4 Điều 3 

của dự thảo Quyết định như sau: Văn bản ký kết, nội dung tiếp xúc đàm phán, 

trao đổi về công tác dân tộc, đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế; 

các tài liệu về chủ trương, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển quan hệ với 

nước ngoài, tổ chức quốc tế và báo cáo về các hoạt động đối ngoại có nội dung 

liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, quốc phòng, an ninh, chủ 

quyền biên giới lãnh thổ chưa công khai hoặc không công khai. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Ủy ban Dân tộc./. 
 

Nơi nhận: 
 - Như trên;                                                                                            
 - Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

 - Các Sở: NV, NgV,Công an tỉnh; 

 - Ban Dân tộc; 

 - C, PVP UBND tỉnh,  

   các Phòng: NC, TH, TH-CB; 

 - Lưu: VT, KTN(PVĐ). 

 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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