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THÔNG BÁO 

Thay đổi thời gian họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban Đại hội đại 

biểu các dân tộc thiểu số huyện Đình Lập lần thứ III năm 2019 

             
 

Ngày 13/5/2019, Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện 

Đình Lập lần thứ III năm 2019 đã ban hành Giấy mời số 64/GM-BCĐ về việc họp 

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số 

huyện Đình Lập lần thứ III năm 2019, tổ chức họp vào 09 giờ ngày 14/5/2019. 

Do có chương trình đột xuất, Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu 

số huyện Đình Lập lần thứ III năm 2019 thông báo điều chỉnh thời gian họp Ban 

Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện 

Đình Lập lần thứ III năm 2019 như sau: 

Thời gian họp: 1 buổi, bắt đầu từ 14h00 ngày 15/5/2019 (thứ Tư). 

Các nội dung khác tại Giấy mời số 64/GM-BCĐ ngày 13/5/2019 của Ban chỉ 

đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đình Lập lần thứ III năm 2019 

không thay đổi. 

Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đình Lập lần thứ 

III năm 2019 thông báo tới các thành phần tham dự họp được biết./. 

 
Nơi nhận:  
- Thành phần họp tại Giấy mời 64/GM-BCĐ; 

- Lưu: VT.    

TRƯỞNG BAN  

 

 

 
 

 

Vi Văn Đông 

Phó Chủ tịch UBND huyện 
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