UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM TRỰC

Số: 431/UBND-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nam Trực, ngày 31 tháng 5 năm 2021

V/v hưởng ứng đợt cao điểm quyên
góp ủng hộ phòng, chống dịch
Covid-19

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện;
Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát đến nay, với quyết tâm chính trị
cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã hành động quyết liệt, "chống dịch như
chống giặc", bước đầu đạt được kết quả rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay dịch
bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp, lây lan nhanh và rất nguy hiểm, khó lường.
Để đảm bảo kinh phí mua vắc xin, máy thở và trang thiết bị y tế; hỗ trợ cho các
khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng; động viên lực lượng tuyến đầu phòng,
chống dịch bệnh ... chung tay cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân quyết tâm đẩy
lùi dịch bệnh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực huyện ủy tại Thông báo
số 162-TB/TU ngày 28/5/2021 về chủ trương phát động đợt cao điểm quyên góp
ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, Thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận tổ quốc
Việt Nam huyện Nam Trực vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.
Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND
các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện:
1. Hưởng ứng đợt cao điểm quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch
COVID-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phát động, cụ thể như
sau:
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sĩ
trong lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước mỗi người ủng hộ ít
nhất 01 ngày lương hoặc 01 ngày thu nhập.
- Đối với công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh không hưởng lương
từ ngân sách Nhà nước làm việc tại các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng
lớp nhân dân: Vận động ủng hộ trên tinh thần tự nguyện.
2. Công khai, minh bạch khoản thu, chuyển về Tài khoản Quỹ "Phòng,
chống dịch Covid-19" huyện Nam Trực Số tài khoản: 3761.0.9098952.91999
tại Kho Bạc Nhà nước huyện Nam Trực hoặc ủng hộ trực tiếp tại Trụ sở cơ quan
Ủy ban MTTQ huyện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT.
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