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Đình Lập, ngày 13 tháng 5  năm 2019 
 
 

GIẤY MỜI 

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 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-BCĐ ngày 22/4/2019 của Ban Chỉ đạo về 

việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đình Lập lần thứ III năm 

2019, 

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

năm 2019 tổ chức cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân 

tộc thiểu số huyện Đình Lập lần thứ III năm 2019 cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số 

huyện Đình Lập lần thứ III năm 2019 (theo Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 

11/4/2019 của UBND huyện Đình Lập); 

- Các đồng chí thành viên Ban tổ chức, Trưởng các Tiểu ban (theo Quyết 

định số 898/QĐ-BCĐ ngày 26/4/2019 của Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân 

tộc thiểu số huyện Đình Lập lần thứ III năm 2019). 

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 9h00 ngày 14/5/2019. 

3. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2, phòng Tài chính - Kế hoạch. 

4. Nội dung: Triển khai công tác chuẩn bị cho tổ chức Đại hội đại biểu các 

dân tộc thiểu số. 

5. Tổ chức thực hiện: Giao Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân 

tộc chủ trì chuẩn bị các nội dung cho cuộc họp. 

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

năm 2019 trân trọng kính mời./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 
 

Vi Văn Đông 

Phó Chủ tịch UBND huyện 
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