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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Văn Quan, ngày  20  tháng 11 năm 2019 

THÔNG BÁO 
Triệu tập đại biểu tham dự Đại hội các dân tộc thiểu số  

tỉnh Lạng Sơn lần thứ III, năm 2019  

(Ngày 25 - 26/11/2019) 

Thực hiện Thông tri số 141/TT-BCĐ ngày 13/11/2019 của Ban Chỉ đạo Đại 

hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III, Ủy ban nhân dân huyện 

Văn Quan thông báo triệu tập đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu 

số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III, năm 2019 với nội dung như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian 

- Phiên trù bị: Từ 13h30’ - 17h00’ ngày 25/11/2019 (thứ Hai). 

- Phiên chính thức: Từ 7h30’ - 11h30’ ngày 26/11/2019 (thứ Ba). 

2. Địa điểm  

Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn, đường Quang Trung, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

II. CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 

1. Ngày 25/11/2019 (thứ Hai) 

- Từ 13h30’ đến 14h30’: Đón tiếp đại biểu.                                                      

- Từ 14h30’ đến 15h00’: Dâng hương Tượng đài Bác Hồ và Tượng đài đồng 

chí Hoàng Văn Thụ.                                           

- Từ 15h00’ đến 17h00’: Phiên Đại hội trù bị.                                                                              

- Từ 19h30’ đến 21h00’: Chương trình giao lưu đối thoại và văn nghệ chào 

mừng Đại hội.  

2. Ngày 26/11/2019 (thứ Ba)                                                                                        

- Từ 7h00’ đến 7h30’: Đón tiếp đại biểu; xem phóng sự.                                                                                         

- Từ 7h30’ đến 8h00’: Văn nghệ chào mừng Đại hội.                                                                      

- Từ 8h00’ đến 11h30’: Phiên Đại hội chính thức gồm các nội dung: (1) Ổn 

định tổ chức, chào cờ; (2) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; (3) Khai mạc Đại 

hội; (4) Báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất của Đại hội; (5) Chào mừng Đại 

hội của Đoàn thiếu nhi; (6) Báo cáo chính trị Đại hội; (7) Tham luận của các đại 
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biểu; (8) Phát biểu của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh; (9) Thi đua khen 

thưởng tại Đại hội; (10) Thông qua Quyết tâm thư của Đại Hội. 

- 11h30’: Bế mạc Đại hội.       

III. THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HÔI 

Đại biểu chính thức gồm 14 người theo Đề án số 17/ĐA-BCĐ ngày 

17/6/2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Văn Quan, 

về Đề án nhân sự đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn 

lần thứ III năm 2019. 

(có biểu tổng hợp danh sách đại biểu kèm theo) 

IV. BỐ TRÍ NƠI ĂN, NGHỈ, TRANG PHỤC ĐẠI BIỂU 

1. Bố trí nơi ăn đại biểu 

- Ăn chiều ngày 25/11 và trưa ngày 26/11 tại Nhà khách Tỉnh ủy; 

- Ăn sáng ngày 26/11/2019 tại nơi nghỉ của các đại biểu. 

2. Bố trí nơi nghỉ đại biểu 

Đoàn huyện Văn Quan nghỉ tại Khách sạn Hoa Sim; 

3. Trang phục đại biểu dự Đại hội 

Mặc trang phục dân tộc hoặc trang phục truyền thống ngành. 

4. Phƣơng tiện đƣa, đón đại biểu 

Giao Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện liên hệ bố trí 

xe đưa, đón đại biểu đi dự Đại hội và phục vụ đi lại trong quá trình Đại hội. 

Lƣu ý: Các đại biểu dự Đại hội tập trung tại sân UBND huyện, đúng 12 giờ 

00 phút ngày 25/11/2019 để xuất phát từ sân UBND huyện đi Lạng Sơn. 

Đề nghị các đại biểu được cử đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ III, năm 2019 sắp xếp bố trí công việc, đúng thời gian và địa 

điểm trên có mặt tham dự đầy đủ./.                                                                  

  
Nơi nhận:                                                          
- Như thành phần mời; 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCTUBND huyên; 
- C, PVP HĐND và UBND huyện;  

- Các cơ quan, đơn vị được phân bổ 

đại biểu dự Đại hội; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 
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