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UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM 

HUYỆN BẠCH THÔNG 

BAN THƯỜNG TRỰC 

 

Số:       /MTTQ-BTT 
 V/v  vận động ủng hộ hàng hóa, sản phẩm 

nông sản hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-

19 cho Nhân dân TP Hồ Chí Minh 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Bạch Thông, ngày 23 tháng 8 năm 2021 

 

                        Kính gửi: -  Các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các 

trường học và các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện; 

-  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn. 
                                                               

 

Thực hiện Lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn vận động 

ủng hộ hàng hóa, sản phẩm nông sản hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 cho Nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 198/KH-MTTQ-BTT ngày 22/8/2021 

của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn về tổ chức vận động ủng hộ 

hàng hóa, sản phẩm nông sản hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 cho Nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bạch Thông vận động 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, cán bộ, công nhân viên 

chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân, nhà hảo tâm 

tích cực tham gia ủng hộ hàng hóa, sản phẩm nông sản với tinh thần cao nhất để 

hỗ trợ Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch cụ thể: 

      - Về chủng loại hàng hóa vận động ủng hộ: Các mặt hàng là hàng hóa, sản 

phẩm nông sản của huyện (miến dong, bún khô, phở khô, bí xanh, bí thơm, bí đỏ, ...) 

có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; số lượng toàn tỉnh 

khoảng 50 tấn, đóng gói bao bì, đảm bảo thuận lợi, an toàn trong quá trình vận 

chuyển.  

- Thời gian ủng hộ và tập kết hàng hóa: Từ ngày 23/8/2021 đến 15h00 ngày 

27/8/2021.  

- Nơi tiếp nhận: Tại Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện Bạch Thông, Phố 

Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn (Đối với các xã Mỹ 

Thanh, Đôn Phong, Quang Thuận và Dương Phong có thể chuyển trực tiếp về UB 

MTTQ tỉnh tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Kạn). 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bạch Thông, tổ chức 

phân loại hàng hóa, vận chuyển hàng hóa về địa điểm tập kết hàng của Ủy ban 
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MTTQ tỉnh Bắc Kạn, trước 15h,00 ngày 27/8/2021 phải chuyển toàn bộ hàng hóa 

tiếp nhận được về Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Kạn. 

(Gửi kèm theo Lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn, 

Kế hoạch số 198/KH-MTTQ-BTT ngày 22/8/2021 của Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ tỉnh Bắc Kạn ). 

Kinh phí hỗ trợ vận chuyển, đóng gói hàng hóa chuyển về tỉnh. Trích từ 

nguồn kinh phí tiếp nhận, ủng hộ  phòng, chống dịch Covid -19 do Ủy ban MTTQ 

huyện quản lý. 

Mọi  đóng góp xin chuyển về: Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, địa chỉ: Phố Ngã 

Ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. 

Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện đề nghị các đơn vị, các nhà hảo tâm, 

các tổ chức thành viên MTTQ huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị 

trấn quan tâm triển khai ngay để cuộc vận động thực sự có ý nghĩa trong công 

tác phòng chống dịch hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- Các đơn vị không có TD Office;  

- Gửi bản điện tử; 

- Như kính gửi (T/hiện); 

- TT Huyện ủy (B/c); 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ban TT Uỷ ban MTTQVN huyện;                                              

- Lưu MT. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                        Hà Thị Thùy 
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