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GIẤY MỜI 

Dự buổi Phát động “Tháng Nhân đạo tỉnh Lạng Sơn năm 2022”  

trên địa bàn huyện Cao Lộc  
 

 

Thực hiện Công văn số 46/CTĐ.CTXH, ngày 26/4/2022 của Hội chữ thập 

đỏ tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức phát động “Tháng Nhân đạo”, “Chợ Nhân đạo” 

năm 2022; Công văn số 977/UBND-CTĐ, ngày 27/4/2022 của UBND huyện 

Cao Lộc về việc tổ chức phát động “Tháng Nhân đạo” năm 2022 trên địa bàn 

huyện Cao Lộc. UBND huyện mời các thành phần tham dự buổi Phát động “Tháng 

Nhân đạo tỉnh Lạng Sơn năm 2022” trên địa bàn huyện Cao Lộc như sau: 

1. Thành phần 

a, Cấp tỉnh (do Hội Chữ thập đỏ tỉnh mời) 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan của tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND, Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo, các Ban chuyên môn Hội CTĐ tỉnh; đại diện doanh nghiệp 

đồng hành; phóng viên Đài PTTH, Báo Lạng Sơn; Thông tấn xã Việt Nam tại 

Lạng Sơn, TNV Chữ thập đỏ. 

b, Cấp huyện 

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

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện (Có Giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo UBMTTQ huyện, các tổ chức CT-XH huyện (Có Giấy 

mời riêng); 

- Đại diện Lãnh đạo các phòng, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Hội 

Chữ thập đỏ huyện; 

- Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; 

- Đại diện Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn huyện;  

- Đại diện một số doanh nghiệp, ban quản lý đền, chùa trên địa bàn huyện. 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 06/5/2022 (Thứ sáu). 

- Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông 

huyện Cao Lộc. 



 

 UBND huyện kính mời các đồng chí lãnh đạo, các thành phần tham dự buổi 

Phát động đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 
                                                                                                                                                     

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời;  

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP;  

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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