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Số          -CV/HNDT 
V/v vận động nhắn tin ủng hộ  

Quỹ Hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÃ VIỆT NAM 

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

       Bắc Kạn, ngày      tháng  4 năm 2019 

 

Kính gửi: Hội Nông dân các huyện, thành phố 

 

Thực hiện Công văn số 317-CV/HNDTW ngày 25/3/2019 của Trung ương 

Hội Nông dân Việt Nam về việc“vận động nhắn tin ủng hộ Quỹ hỗ trợ người 

bệnh chiến thắng bệnh lao - PASTB”.  

Để Quỹ Hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao (PASTB) tạo thêm nhiều cơ 

hội cho người bệnh lao được điều trị khỏi, giảm nguồn lây trong cộng đồng, góp 

phần cứu hàng chục ngàn người có thể tử vong do mắc bệnh lao hàng năm và phòng 

bệnh lao cho cộng đồng, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân 

các huyện, thành phố, các Ban, Văn phòng Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền vận động 

nhắm tin ủng hộ Quỹ Hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao (PASTB), cụ thể như 

sau: 

- Thời gian: Bắt đầu từ 00h00 ngày 10/3/2019 đến 24h00 ngày 09/5/2019. 

- Cú pháp soạn tin nhắn: TB gửi 1402. 

(18.000 đồng/tin nhắn, không giới hạn số lượng tin nhắn). 

Với nội dung trên, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh rất mong nhận được 

sự đồng hành và ủng hộ của cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh để góp phần 

hành động thiết thực chấm dứt bệnh lao ở Việt Nam./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như k/g; 

- TT Tỉnh Hội; 

- Các Ban, Văn phòng tỉnh Hội; 

- Website HND tỉnh; 

- Lưu VT. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lý Văn Sạch 

 

 



 


		2019-04-05T08:11:49+0700


		2019-04-05T09:16:52+0700


		2019-04-05T09:17:32+0700


		2019-04-05T09:17:49+0700




