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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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               Kính gửi:  
- Hội Chữ thập đỏ huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện. 
 

 

Căn cứ Văn bản số 98/CV-CTĐ ngày 24/8/2021 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh 

Tuyên Quang về việc đề nghị giúp đỡ ủng hộ nhân dân thành phố Hà Nội bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 (gửi kèm văn bản này), 

Trong những ngày qua, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Nam, toàn thể nhân 

dân Thủ đô đã nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết đồng lòng, 

thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, góp 

phần từng bước ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Hưởng 

ứng Chương trình “Kết nối cộng đồng- Vượt qua thách thức” do Trung ương 

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động nhằm thiết thực ủng hộ Nhân dân thành 

phố Hà Nội hiện đang bị phong tỏa, cách ly do dịch bệnh COVID-19 các nhu 

yếu phẩm cần thiết. 

 Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa kêu gọi Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn thể Nhân dân trong và ngoài huyện bằng 

tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình, tích cực vận động, ủng hộ rau xanh, 

củ, quả... giúp người dân Thủ đô an toàn sớm vượt qua đại dịch COVID-19.  

 Mọi sự ủng hộ chuyển về Hội Chữ thập đỏ huyện Chiêm Hóa, địa chỉ: Tổ 

Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa (đầu mối liên hệ tiếp nhận: Ông 

Lê Xuân Hưởng - SĐT: 0915.032627); thời gian ủng hộ chậm nhất trước ngày 

01/9/2021. Những đóng góp quý báu của Quý vị trong lúc này thực sự là nguồn 

động viên rất lớn và có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tấm lòng “tương thân tương 

ái” với Nhân dân Thủ đô, góp phần thiết thực cùng đồng bào cả nước chung tay 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19.  
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 Giao Hội Chữ thập đỏ huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tiếp nhận nhu yếu phẩm của các cơ 

quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và Nhân dân trên địa bàn 

huyện bàn giao cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh./. 

    

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch UBND huyện;  
- PCT UBND huyện PTVX; 
- Chánh VP, các Phó CVP HĐND&UBND huyện; 
- CVVX; 
- Lưu: VT, CTĐ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Hà Thị Minh Quang    
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