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GIẤY MỜI 

 

Kính gửi:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . 

Thực hiện Kế hoạch số 278/KH-TƯHCTĐ ngày 16/11/2020 của Trung ương 

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Kế hoạch triển khai Phong trào "Tết vì người nghèo và 

nạn nhân chất độc da cam" Xuân Tân Sửu - 2021; Kế hoạch số 266/KH-CTĐ ngày 

02/12/2020 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai Phong trào “Tết vì 

người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu năm 2021. Kế hoạch số 

333/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND huyện Cao Lộc về việc triển khai phong 

trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu năm 2021.  

UBND huyện tổ chức buổi thăm và tặng quà Tết năm 2021 cho các hộ 

nghèo, hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Lộc Yên, cụ thể như sau: 

 

1. Thành phần mời: 

- Đồng chí Hoàng Quy, Phó chủ tịch UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện lãnh đạo Câu Lạc Bộ Thắp Sáng niềm tin tỉnh Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Hội CTĐ huyện Cao Lộc; 

- Lãnh đạo Phòng  Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc;  

- Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các đoàn thể xã Lộc Yên; 

- Đại diện 30 hộ gia đình nghèo hoàn cảnh khó khăn (Có danh sách kèm 

theo) Đề nghị UBND xã Lộc Yên mời giúp.  

2. Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 20/01/2021.  

3. Địa điểm: Tại trụ sở UBND xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc. 

4. Nội dung, nhiệm vụ:  

- Hội Chữ thập đỏ huyện: Chủ trì phối hợp với UBND xã Lộc Yên, Câu Lạc 

Bộ Thắp Sáng niềm tin tỉnh Lạng Sơn tổ chức trao 30 suất (trị giá mỗi suất 500.000đ) 

tổng trị giá 15.000.000đ do Câu Lạc Bộ Thắp Sáng niềm tin tỉnh Lạng Sơn tài trợ cho 

30 hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, người già cô đơn. 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện: Cử phóng viên tới 



dự chương trình trao quà tết, thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, nhằm cổ vũ tinh thần nhân đạo trong cộng đồng. 

UBND huyện mời các thành phần tham dự đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận:                                                                     
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Trung tâm VHTT&TT huyện;  

- Hội CTĐ huyện; 

- UBND xã Lộc Yên;                                                                         

- Lưu: VT.          

TL. CHỦ TỊCH 

  CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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