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Lạng Sơn, ngày 26 tháng 3 năm 2019 
ơ 

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Đại hội 
đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh 
Lạng Sơn lần thứ III năm 2019 

 
 

Kính gửi: Thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu  
                         các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III. 

 

Xem xét Tờ trình số 06/TTr-BDT ngày 20/3/2019 của Ban Dân tộc về việc 
ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn 
lần thứ III năm 2019 và dự thảo Kế hoạch kèm theo, đồng chí Dương Xuân 
Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân 
tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III có ý kiến như sau: 

Các sở, ngành, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân 
tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III nghiên cứu, chậm nhất ngày 28/3/2019 gửi 
văn bản góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh 
Lạng Sơn lần thứ III năm 2019 về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo 
lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, ban hành. 

(Có dự thảo Kế hoạch kèm theo) 
Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Dân tộc tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 
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Phùng Quang Hội 
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