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“HÀNH TRÌNH ĐỎ”  
 

Số:        /GM-BTC  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cao Lộc, ngày        tháng 6 năm 2022 

GIẤY MỜI 

Dự họp chuẩn bị nội dung tổ chức Chương trình 

 “Hành trình đỏ” huyện Cao Lộc năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 230/KH-UBND, ngày 03/6/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Cao Lộc về việc tổ chức Chương trình Hành trình đỏ huyện Cao Lộc năm 2022; 

Quyết định số 1880/QĐ-UBND, ngày 09/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc 

về việc thành lập Ban Tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” huyện Cao Lộc năm 2022. 

Ban Tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” huyện Cao Lộc năm 2022 mời các thành 

viên Ban Tổ chức tham dự cuộc họp cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

 - Các thành viên Ban Tổ chức theo Quyết định số 1880/QĐ-UBND, ngày 

09/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc về việc thành lập Ban Tổ chức chương 

trình “Hành trình đỏ” huyện Cao Lộc năm 2022; 

- Mời đại diện Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.  

- Các thành viên tổ giúp việc, phục vụ tổ chức Chương trình  “Hành trình đỏ” 

huyện Cao Lộc năm 2022 

2. Thời gian: 9 giờ 30 phút, ngày 28/6/2022 (Thứ Ba). 

3. Địa điểm: Tại Phòng họp số 3, trụ sở UBND huyện. 

4. Nội dung: Chuẩn bị công tác tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ” huyện Cao 

Lộc năm 2022 (được tổ chức vào ngày 09/7/2022 tại Trung tâm Văn hoá, Thể thao và 

Truyền thông huyện). 

Giao Hội Chữ thập đỏ huyện báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thực 

hiện tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ” huyện năm 2022 theo Kế hoạch số 230/KH-

UBND, ngày 03/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện; chuẩn bị tài liệu liên quan (Kế 

hoạch Kế hoạch số 230/KH-UBND, ngày 03/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Cao 

Lộc; dự thảo phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Tổ chức). 

Ban Tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ” huyện Cao Lộc năm 2022 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. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Văn Thịnh 
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