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GIẤY MỜI 

Dự họp chuẩn bị các nội dung đảm bảo để tổ chức Đại hội  

Hội Chữ thập đỏ huyện Cao Lộc nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Thực hiện Kế hoạch số 230/KH-CTĐ, ngày 28/10/2020 của Hội Chữ thập 

đỏ tỉnh Lạng Sơn về Tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp huyện, thành hội và cấp 

xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2021 -2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn nhiệm 

kỳ 2022 - 2027;  

Thực hiện Quyết định số 4381/QĐ-UBND, ngày 22/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Cao Lộc về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện 

Cao Lộc nhiệm kỳ 2021-2026;  

Ban Chỉ đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện Cao Lộc nhiệm kỳ 2021-2026, 

mời các thành viên Ban Chỉ Đạo và Ban Tổ chức dự họp như sau:   

1. Thành phần: 

- Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn (có Giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 4381/QĐ-UBND ngày 

22/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại 

hội Hội Chữ thập đỏ huyện Cao Lộc nhiệm kỳ 2021-2026.  

- Các thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 106/QĐ-BCĐ ngày 

27/9/2021 của Hội Chữ thập đỏ huyện Cao Lộc về việc thành lập Ban Tổ chức Đại 

hội Hội Chữ thập đỏ huyện Cao Lộc nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Giám đốc Trung tâm VHTT và TT huyện; 

2. Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 phút, ngày 11/10/2021, tại Phòng họp số 

1, trụ sở UBND huyện. 

3. Nội dung:  

- Triển khai nhiệm vụ phụ trách của thành viên BCĐ;  

- Nắm tình hình phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Tổ chức 

Đại hội; 

- Xét duyệt chương trình, nội dung văn kiện và các hồ sơ liên quan đến công 

tác tổ chức Đại hội Hội CTĐ huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Gồm: Chương trình Đại 

hội; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 

2021-2026 của Ban Chấp hành Hội CTĐ huyện khóa VI; Báo cáo kiểm điểm 



nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban chấp hành Hội CTĐ huyện khóa VI; Báo cáo công 

tác Kiểm tra của Ban chấp hành Hội CTĐ huyện khóa VI; Kịch bản chi tiết điều 

hành Đại hội; Các tờ trình về công tác nhân sự của BCH khóa VI trình Đại hội; dự 

thảo Nghị quyết ĐH,  mẫu biên bản Đại hội; Nội quy Đại hội và một số văn bản 

khác liên quan.) 

- Nắm tình hình công tác chuẩn bị Đại hội của Hội CTĐ huyện (Công tác 

tuyên truyền, trang trí khánh tiết, cơ sở vật chất, bảo vệ, phục vụ,  hậu cần....) 

- Nắm phương án dự kiến nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội; 

- Nắm phương án dự kiến danh sách bầu cử đoàn đại biểu dự đại hội Hội 

Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn; 

4. Chuẩn bị  

4.1. Hội Chữ Thập đỏ huyện: Chuẩn bị các tài liệu liên quan thuộc mục 3 

của Giấy mời này; báo cáo khái quát công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục 

vụ cho tổ chức Đại hội. 

4.2. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện: Báo cáo tình 

hình thực hiện các nhiệm vụ được giao theo yêu cầu tại Công văn số 2732/BCĐ-

CTĐ, ngày 27/9/2021 của Ban Chỉ đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện Cao Lộc 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ban Chỉ đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện Cao Lộc mời các thành phần 

đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./.   

 
Nơi nhận:                                                                     
- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu; VT. 

 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

 TRƯỞNG BAN 

  

 

 
 

   PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN                                  

Nguyễn Văn Thịnh       
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