
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:  150 /GM-UBND  Lạng Sơn, ngày  10 tháng 5 năm 2018 
 

GIẤY MỜI 
Họp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh (mở rộng) 

và thông qua Kế hoạch tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2018  

 

Thực hiện Chương trình công tác, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) 
tỉnh tổ chức cuộc họp, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh theo các Quyết định 
số 1837/QĐ-UBND ngày 11/10/2016, Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 
06/7/2017 và Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Chỉ đạo vận động HMTN thành phố, huyện Cao 
Lộc và huyện Lộc Bình; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.  

2. Nội dung 

Tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh; nhiệm vụ 
trọng tâm được giao năm 2018, kết quả triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trong 
04 tháng đầu năm 2018 và thông qua Kế hoạch tổ chức Chương trình “Hành trình 
đỏ” năm 2018.  

3. Thời gian 

Từ 15 giờ 30 phút, ngày 16/5/2018 (thứ Tư). 

4. Địa điểm 

Tại tầng 3, trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh. 

5. Tổ chức thực hiện 

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh chuẩn bị báo cáo theo nội dung cuộc họp; chuẩn bị 
tài liệu, phòng họp phục vụ buổi làm việc; 
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- Các thành phần dự họp chuẩn bị tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm 
vụ (gửi kèm theo Giấy mời dự thảo Kế hoạch tổ chức Chương trình “Hành trình 

đỏ” năm 2018). 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 

 
 Nơi nhận:                                                                      
 - Như thành phần mời họp; 
 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
 - C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
   KG-VX, NC, TH, HC-QT, TH-CB; 
 - Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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