
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN 

 

Số:             /UBND - VP 

V/v thực hiện Phong trào 

 “Tết vì người nghèo và nạn nhân 

 chất độc da cam”Xuân Tân Sửu - 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Bắc Kạn, ngày        tháng 12 năm 2020 

 

                    Kính gửi:   

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố;  

- Đơn vị lực lượng vũ trang thành phố; 

- Ủy ban Nhân dân các xã, phường; 

- Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.       

                       

Ngày 04/12/2020, Thường trực Hội Chữ thập đỏ thành phố Bắc Kạn có Tờ 

trình số 08/TTr - CTĐ về việc tổ chức thực hiện Phong trào “Tết vì người nghèo và 

nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu - 2021. Để triển khai thực hiện tốt Phong 

trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu - 2021, Ủy 

ban Nhân dân thành phố đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng 

vũ trang, các tổ chức Hội thành phố (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị thành 

phố), Ủy ban Nhân dân các xã, phường và các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Hội Chữ Thập đỏ thành phố: Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực 

hiện Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”  Xuân Tân Sửu 

- 2021 đảm bảo thiết thực, hiệu quả; phối hợp với các cơ quan có liên quan quan 

tuyên truyền, vận động rộng rãi tới các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp, 

nhà hảo tâm và Nhân dân trên địa bàn tham gia quyên góp, ủng hộ Phong trào; 

2. Các cơ quan, đơn vị thành phố: Tích cực tham gia ủng hộ Phong trào 

“Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”  Xuân Tân Sửu - 2021 do Hội 

Chữ Thập đỏ thành phố phát động; 

3. Ủy ban Nhân dân các xã, phường chỉ đạo Hội Chữ Thập đỏ cùng cấp 

phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai vận động phù hợp với điều kiện 

thực tế của từng địa phương, tạo nguồn lực giúp đỡ cho người nghèo, nạn nhân 

chất độc da cam, đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… 

trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021; 

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố tuyên truyền 

rộng rãi tới toàn thể Nhân dân trên sóng truyền thanh thành phố. 



Với nội dung trên, UBND thành phố đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai thực hiện; các tổ chức, 

doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn hưởng ứng, chia sẻ, ủng hộ Phong trào do Hội 

Chữ Thập đỏ thành phố phát động./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- TT Thành ủy, HĐND TP (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP (b/c); 

- Các cơ quan, đơn vị TP; 

- UBND 08 xã, phường; 

Gửi bản giấy: 

- Hội CTĐ tỉnh Bắc Kạn; 

- BCHQS TP, CA TP; 

- Các Hội đặc thù TP; 

- Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn TP; 

- Lưu: VT , CTĐ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị  Huế 
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