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Kính gửi: Ủy ban Dân tộc. 

 

 Về đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Tờ trình số 202/TTr-UBDT ngày 25 

tháng 02 năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - 

Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam 

lần thứ II năm 2020 có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề nghị của Ủy ban Dân tộc về điều chỉnh thời gian tổ 

chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II sang 

cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm 2020. 

2. Giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ ngành địa phương, cơ 

quan liên quan chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công; đề xuất thời 

gian cụ thể tổ chức Đại hội, báo cáo Ban Chỉ đạo Đại hội quyết định.   

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban Dân tộc biết, thực hiện./.  

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội các DTTSVN; 

- VPCP: BTCN, các PCN,  

  TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, QHĐP (3b). Phg 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp 
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