
UBND HUYỆN ĐÌNH LẬP 

BAN VẬN ĐỘNG HIẾN  

MÁU TÌNH NGUYỆN 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Số: 78 /GM-BCĐ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

Đình Lập, ngày 29 tháng 5 năm 2019 

 
GIẤY MỜI 

 

Dự Lễ phát động Hiến máu tình nguyện năm 2019 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 

      Kính gửi: Các thành phần mời. 

      

 Thực hiện Công văn số 25/CV-BCĐ ngày 22/01/2019 của Ban Chỉ đạo vận 

động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu hiến máu năm 

2019 và Kế hoạch số 125/KH-BCĐ ngày 07/5/2019 Ban Vận động HMTN huyện 

về tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyÖn năm 2019. Ban Vận động HMTN 

huyện Đình Lập tổ chức Lễ phát động hiến máu tình nguyÖn năm 2019, cụ thể 

như sau: 

 1. Thành phần: 

 - Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện (Có giấy mời riêng); 

 - Đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các ban Đảng Huyện ủy, các tổ chức 

Đoàn thể; 

 - Các thành viên Ban Vận động HMTN huyện; 

 - Đại biểu các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị LLVT đóng trên địa bàn; 

 - Đại diện Lãnh đạo UBND 12 xã, thị trấn;  

  - Chủ tịch Hội CTĐ 12 xã, thị trấn; 

 - Các tập thể và cá nhân được khen thưởng; 

 - 90 đoàn viên, thanh niên Trường THPT huyện và 10 đoàn viên, thanh 

niên Trung tâm GDNN- GDTX huyện (Do lãnh đạo nhà trường và Trung tâm 

phân công). 

  2. Thời gian, địa điểm tổ chức lễ mít tinh: 07 giờ 30 phút, ngày  

09/6/2019 (Chủ nhật) tại Hội trường lớn UBND huyện Đình Lập. 

  3. Thời gian, địa điểm, xét nghiệm và hiến máu tình nguyện: Bắt đầu từ 

7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 09/6/2019 tại Trung tâm y tế huyện Đình 

Lập. 

 *Ghi chú:  

  - Tại buổi lễ phát động mong được sự đóng góp ủng hộ của các tập thể và 

cá nhân cho Quỹ Hỗ trợ Hiến máu tình nguyện của huyện. 



 2 

 - Kết thúc buổi lễ mời toàn thể đại biểu đến thăm hỏi, động viên người 

hiến máu tình nguyện tại Trung tâm y tế huyện. 

 Ban Vận động hiến máu tình nguyện huyện Đình Lập kính mong đại biểu 

thu xếp thời gian, công việc đến dự để buổi lễ đạt kết quả cao./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
 

   PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

     Vi Văn Đông 
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GIẤY MỜI 

 

Dự Lễ phát động Hiến máu tình nguyện năm 2019 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

    Kính gửi: Thường trực Huyện ủy Đình Lập 

 

  Ban Vận động hiến máu tình nguyện huyện Đình Lập trân trọng kính mời 

đại diện Thường trực Huyện ủy Đình Lập tới dự Lễ phát động hiến máu tình 

nguyện năm 2019. 

 Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 09/6/2019 (Chủ nhật) 

  Địa điểm: Hội trường lớn UBND huyện Đình Lập. 

 Kết thúc buổi lễ kính mới đồng chí đến thăm hỏi động viên người hiến 

máu tình nguyện tại Trung tâm y tế huyện Đình Lập. 

 Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Đình Lập kính mong đồng chí 

thu xếp thời gian, công việc đến dự để buổi lễ thêm phần long trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
 

   PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

     Vi Văn Đông 
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    Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập 

 

  Ban Vận động hiến máu tình nguyện huyện Đình Lập trân trọng kính mời 

đại diện Lãnh đạo UBND huyện Đình Lập tới dự Lễ phát động hiến máu tình 

nguyện năm 2019. 

 Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 09/6/2019 (Chủ nhật) 

  Địa điểm: Hội trường lớn UBND huyện Đình Lập. 

 Kết thúc buổi lễ kính mới đồng chí đến thăm hỏi động viên người hiến 

máu tình nguyện tại Trung tâm y tế huyện Đình Lập. 

 Ban Vận động hiến máu tình nguyện huyện Đình Lập kính mong đồng chí 

thu xếp thời gian, công việc đến dự để buổi lễ thêm phần long trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
 

   PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

     Vi Văn Đông 
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    Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập. 

 

  Ban Vận động HMTN huyện Đình Lập trân trọng kính mời đại diện 

Thường trực HĐND huyện Đình Lập tới dự Lễ phát động hiến máu tình nguyện 

năm 2019. 

 Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 09/6/2019 (Chủ nhật) 

  Địa điểm: Hội trường lớn UBND huyện Đình Lập. 

 Kết thúc buổi lễ kính mới đồng chí đến thăm hỏi động viên người hiến 

máu tình nguyện tại Trung tâm y tế huyện Đình Lập. 

 Ban Vận động hiến máu tình nguyện huyện Đình Lập kính mong đồng chí 

thu xếp thời gian, công việc đến dự để buổi lễ thêm phần long trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
 

   PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

     Vi Văn Đông 
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