
 

 

GIẤY MỜI 

                   Tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020 

 

Ủy ban nhân dân huyện, BCĐ vận động hiến máu tình nguyện huyện tổ chức Ngày 

hội hiến máu tình nguyện đợt II năm 2020. 

Thành phần, kính mời:             

  *  Ở tỉnh: 

            - Đại diện lãnh đạo BCĐ hiến máu tình nguyện tỉnh;  

 - Đại diện Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh; 

 - Đại diện lãnh đạo: Tỉnh đoàn; Liên đoàn lao động, Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

   *  Ở huyện: 

            - Đại diện Thường trực Huyện ủy; HĐND huyện; 

 - Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; 

 - Đại diện Lãnh đạo: Uỷ ban MTTQ huyện, Cơ quan Cấp ủy - Chính quyền huyện; 

 - Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị và các đồng chí tình nguyện tham gia hiến máu;    

- Thành viên BCĐ vận động HMTN huyện (Theo Quyết định số 5561/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2020 của UBND huyện);  

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện (Mời dự và đưa tin). 

          * Ở cơ sở: 

 -  Đại diện Lãnh đạo UBND, Chủ tịch công đoàn, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ, Bí thư 

Đoàn thanh niên các xã, thị trấn; 

 - Các đồng chí đăng ký tham gia Hiến máu tình nguyện; 

                          (Các thành phần ở xã nhờ Văn phòng UBND xã tin mời) 

Thời gian:  Khai mạc vào lúc 7 giờ, ngày 19 tháng 12 năm 2020 

  Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Đức Thọ. 

 Lưu ý: Các đồng chí tham gia hiến máu tình nguyện không thức khuya; trước 

khi đi nên ăn nhẹ (ít đạm, mỡ), không uống rượu, bia. Khi đi nhớ mang theo chứng 

minh nhân dân, hoặc giấy tờ tuỳ thân giúp Ban tổ chức thuận lợi khi làm thủ tục hiến 

máu và cấp giấy chứng nhận. 

 Giao Hội Chữ thập đỏ, Liên đoàn lao động, Huyện đoàn phối hợp với Văn 

phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện chuẩn bị các điều kiện đảm bảo. Đề nghị các đơn 

vị tham gia đầy đủ đúng thành phần, thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện ; 

- Văn phòng Cấp ủy-Chính quyền ; 

- Các đơn vị phối hợp 

- Lưu: VT/UBND-CTĐ./. 
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Đức Thọ, ngày  15 tháng  12 năm 2020 
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