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HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 
BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC KẠN 

* 

Số          - CV/HNDT 
V/v hưởng ứng đợt cao điểm vận động toàn dân 

chung tay Phòng, chống dịch bệnh Covid – 19  

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  Bắc Kạn, ngày        tháng      năm 2021 

 

Kính gửi: Hội Nông dân các huyện, thành phố 

 

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-MTTQ- BTT ngày 31/5/2021 của Ban 

Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn về việc thực 

hiện đợt cao điểm vận động toàn dân chung tay Phòng, chống dịch bệnh Covid - 

19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, 

 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn để nghị Hội Nông dân các 

huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, hội viên, 

nông dân nâng cao nhận thức, hành động tích cực để tham gia phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; quyên góp ủng hộ đợt cao điểm vận động toàn dân chung 

tay Phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn với nội dung 

sau: 

1. Hình thức ủng hộ:  

Cán bộ Hội, hội viên, nông dân có thể quyên góp tiền và vật chất, cụ thể 

là kinh phí để mua sắm máy thở, trang thiết bị y tế hoặc các phương tiện phòng, 

chống dịch cho các cơ sở y tế; đồ bảo hộ phòng, chống dịch cho cán bộ y tế và 

những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch; khẩu trang y tế, dung dịch 

sát khuẩn, nhu yếu phẩm giúp cho công tác phòng, chống dịch cho bác sỹ, y tá, 

nhân viên y tế, cán bộ phục vụ đang thực hiện tại các tuyến đầu chống dịch và 

những người đang phải cách ly tại các khu cách ly tập trung, người dân đang ở 

các khu vực cách ly thật sự khó khăn. 

2. Thời gian vận động 

- Thời gian vận động, quyên góp bắt đầu từ ngày 28/5/2021 và kết thúc 

sau 10 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19. 

 - Thời gian vận động cao điểm: Từ ngày 28/5/2021 đến 30/7/2021. 

3. Tổ chức tiếp nhận 

3.1. Đối với cấp tỉnh 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận ủng hộ bằng 

tiền mặt và các thiết bị, nhu yếu phẩm cho công tác phòng, chống dịch tại trụ sở 

cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Số 45, Tổ 7, phường 

Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn và tiếp nhận tiền ủng hộ qua tài 

khoản của Ban cứu trợ tỉnh.  
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- Tên tài khoản: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn;  

- Số tài khoản: 3761.0.1036467.91049 tại kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc 

Kạn. 

3.2. Đối với cấp huyện, cấp xã 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tổ chức tiếp 

nhận tiền, hàng ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19 của các tổ chức, cá nhân 

ủng hộ. 

Với nội dung trên, đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố triển khai, 

phổ biến kịp thời đến toàn thể cán bộ Hội, hội viên, nông dân./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử 

- UBMTTQ VN tỉnh Bắc Kạn(b/c) 

- TT HND tỉnh; 

- Ban Tuyên huấn; 

- Website HND tỉnh; 

- Lưu VT. 

 

 

T/M  BAN THƯỜNG VỤ 

 PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 Lý Văn Sạch 
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