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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MƯỜNG ẢNG 
–––––––––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Số:          /UBND-HCTĐ 
V/v vận động ủng hộ nguồn lực 

triển khai Phong trào “Tết vì 

người nghèo và nạn nhân chất độc 

da cam” năm 2022. 

Mường Ảng, ngày      tháng 12 năm 2021 
 

 
           Kính gửi:  

 - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan TW, tỉnh đóng trên địa bàn huyện; 

- Các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 4084/UBND-KGVX, ngày 03/12/2021 Ủy ban nhân 

dân tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 427/KH-CTĐĐB, ngày 03/12/2021 của Hội Chữ 

thập đỏ tỉnh Điện Biên; Công văn số 432-CV/HU ngày 09/12/2021 của Huyện 

ủy Mường Ảng về việc triển khai Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân 

chất độc da cam" năm 2022; 

 Để tạo nguồn lực triển khai Phong trào Tết nhằm động viên, chia sẻ giúp 

đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện nhân dịp Tết 

Nguyên đán năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng đề nghị Thủ trưởng 

các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa 

bàn huyện một số nội dung, cụ thể như sau: 

 1. Tổ chức tuyên truyền, vận động, huy động cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng Phong trào 

Tết bằng cách tham gia quyên góp tiền, hàng hóa để ủng hộ trên tinh thần tự 

nguyện bằng khả năng của mình. 

2. Thời gian vận động ủng hộ: Từ 15/12/2021 đến ngày 15/01/2022. Tấm 

lòng ủng hộ của các cá nhân, tổ chức gửi về UBND huyện (qua Hội Chữ thập đỏ 

huyện).  

- Địa chỉ: Tầng 3, Trụ sở UBND huyện Mường Ảng - Bản Hón, Thị trấn 

Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. 

- Số tài khoản: 8916201001403; Chủ tài khoản: Hội chữ thập đỏ huyện 

Mường Ảng - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường Ảng. 

- SĐT liên hệ: 02153.856.738 hoặc 0393.800.973 (đồng chí Tuyết). 

3. Đối với các Trường THCS, Tiểu học, Mầm non đề nghị Phòng 

GD&ĐT huyện có trách nhiệm vận động, tiếp nhận nguồn ủng hộ của các 

trường học trực thuộc Phòng quản lý và nộp về Hội Chữ thập đỏ huyện. 
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Mọi sự ủng hộ của cá nhân, tổ chức sẽ được UBND huyện tổng hợp báo 

cáo các cấp, các ngành, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại 

chúng trên địa bàn huyện. 

 Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng rất mong nhận được sự ủng hộ từ các 

cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm để chia sẻ những tấm 

lòng nhân ái tới những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Xuân Nhâm Dần 

năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện;  

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- UB MTTQ huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - TT-TH huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Sơn 

 

 


		sondv.ma@dienbien.gov.vn
	2021-12-15T08:32:49+0700


		2021-12-15T12:14:08+0700


		2021-12-15T12:14:20+0700


		ubndhuyen.ma@dienbien.gov.vn
	2021-12-15T12:14:37+0700




