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       Chi Lăng,  ngày 09 tháng 9 năm 2019 
 

GIẤY MỜI 
Dự chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo  
và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2019 

   

  

 Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-BCĐ ngày 06/8/2019 của UBND huyện 
Chi Lăng, kế hoạch khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng 
năm 2019; 

 UBND huyện Chi Lăng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn, Quỹ 
Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tổ chức chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo 
và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2019 nội dung cụ thể như sau: 

 1. Thành phần 

 - Lãnh đạo, cán bộ Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Lạng Sơn (Có giấy mời riêng); 

 - Đại diện Lãnh đạo đơn vị phối hợp; nhà tài trợ, nhà hảo tâm (Có giấy 
mời riêng); 

- Phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lạng Sơn (Có giấy mời riêng); 

- Báo Lạng Sơn (Có giấy mời riêng); 

 - Thường trực Huyện ủy (Có giấy mời riêng); 

 - Lãnh đạo UBND huyện; 

 - Lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ, Trung tâm Y tế huyện; Huyện đoàn Chi Lăng 

 - Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Y Tịch 

 - Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 

 2. Thời gian: 7 giờ 30 phút, Chủ nhật, ngày 15/9/2019. 

 3. Địa điểm: Tại UBND xã Y Tịch, huyện Chi Lăng 

 4. Nội dung: Dự chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức 
khỏe cộng đồng năm 2019. 

 5. Giao Hội Chữ Thập đỏ huyện chuẩn bị các nội dung liên quan đến 
chương trình 

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

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 
- Lưu: VT. CTĐ. 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 
 

 
 
 

Vi Quang Trung 
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