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GIẤY MỜI 

Họp Ban Tổ chức và Tiểu ban nội dung, nhân sự, thi đua khen thưởng 
 Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Chi Lăng lần thứ III, năm 2019 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-BCĐ ngày 04/4/2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội 
Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III về Tổ chức Đại hội đại biểu 
các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019; 

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-BCĐ ngày 18/4/2019 của Ban Chỉ đạo Đại 
hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Chi Lăng lần thứ III, năm 2019; 

Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số  
huyện Chi Lăng lần thứ III, năm 2019. Ban Chỉ đạo Đại hội tổ chức họp thống nhất 
một số nội dung chuẩn bị đại hội như sau: 

1. Thành phần 

- Ông Đinh Hữu Học, Chủ tịch UBND huyện. 

- Ông Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức. 

- Các Phó Trưởng ban, thành viên trong Ban Tổ chức Đại hội tại Quyết định số 
1453/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND huyện Chi Lăng về việc thành lập Ban 
Tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Chi Lăng lần thứ III năm 2019;  

- Các Trưởng Tiểu ban, Phó Tiểu ban, thành viên trong Tiểu ban nội dung, 
nhân sự, thi đua khen thưởng tại Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 
của UBND huyện Chi Lăng về việc thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đại 
biểu các dân tộc thiểu số huyện Chi Lăng lần thứ III năm 2019;  

2. Nội dung 

Thông qua nội dung chương trình Đại hội, báo cáo chính trị trình Đại hội, 
xét thi đua khen thưởng tại Đại hội huyện và đề nghị UBND tỉnh khen thưởng tại 
Đại hội tỉnh, khách mời dự Đại hội. 

3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 8 giờ 00, ngày 10/6/2019 (Thứ Hai). 

4. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, trụ sở UBND huyện Chi Lăng. 

5. Công tác chuẩn bị 

 Phòng Lao động,Thương binh, Xã hội - Dân tộc chuẩn bị các văn bản, tài 
liệu liên quan đến Đại hội Dân tộc thiểu số, dự kiến các nội dung Đại hội; Văn 
phòng HĐND&UBND chuẩn bị hội trường làm việc. 

  



Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự đúng thành phần, thời gian và địa 
điểm trên./.  

 
 
Nơi nhận:                       
- Như thành phần mời;      
- CT, PCT UBND huyện;   
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện;          
- Lưu: VT, LĐTBXHDT (15b).                                                                
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PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Vi Quang Trung 
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