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       Chi Lăng,  ngày 24  tháng 6 năm 2019 
 

GIẤY MỜI 
Dự Ngày hội Hiến máu tình nguyện - Hưởng ứng “Hành trình đỏ” năm 2019 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-BCĐ ngày 12/6/2019 của Ban Chỉ đạo vận 
động Hiến máu tình nguyện huyện Chi Lăng về kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến 
máu tình nguyện - Hưởng ứng “Hành trình đỏ” năm 2019; 

 Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện huyện Chi Lăng tổ chức Ngày 
hội Hiến máu tình nguyện - Hưởng ứng “Hành trình đỏ” năm 2019; Tôn vinh Hiến 
máu tình nguyện năm 2018, cụ thể như sau: 

 I. Thành phần 

- Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh Lạng Sơn; Lãnh đạo khoa huyết học 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn (có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện (có giấy mời riêng); 

- Thành viên Ban Chỉ đạo HMTN huyện theo Quyết định số 2009/QĐ-
UBND, ngày 31/5/2019 của UBND huyện Chi Lăng;  

- Thành viên Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện khóa VI nhiệm kỳ 
2016-2021; 

- Đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể huyện; các doanh nghiệp, 
các nhà hảo tâm; UBND các xã, thị trấn; các đơn vị trường học; 

- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn; 

- Câu Lạc bộ Hiến máu tình nguyện huyện, Câu Lạc bộ Thiện Tâm Chi Lăng; 

- Các tình nguyện viên hiến máu; 

- Các tập thể, cá nhân được tôn vinh (có danh sách kèm theo); 

- Đoàn Hành trình đỏ tỉnh. 

 II. Nội dung: Dự khai mạc Ngày Hội hiến máu tình nguyện – Hưởng ứng 
“Hành trình đỏ” năm 2019. 

 III. Thời gian: 01 ngày 30/6/2019 (Khai mạc: Từ 7 giờ 30 phút). 

 IV. Địa điểm: Tại Nhà khách huyện Chi Lăng, số 19 đường Cai Kinh, thị 
trấn Đồng Mỏ, Chi Lăng, Lạng Sơn. 

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

 

Nơi nhận: TRƯỞNG BAN 
- Như trên; 
- Lưu: VT, BCĐ(110b). 
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