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Thời gian ký:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
01/06/2021

Độc lập - Tự do - Hạnh
phúc
11:08:09

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 5 năm 2021

Số: 175/MTTQ-BTT
V/v hướng dẫn hưởng ứng lời kêu gọi
“Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch
Covid-19” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang cấp tỉnh
- Các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm
- Các tổ chức thành viên của Mặt trận
- Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, thị xã

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt
Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch, bệnh Covid-19”, nhằm huy
động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid19, Ủy ban MTTQ tỉnh đã gửi thư kêu gọi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh
nghiệp và Nhân dân trong và ngoài tỉnh, ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng,
chống dịch Covid-19; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh hướng dẫn hưởng ứng
Lời kêu gọi, cụ thể như sau:
1. Thời gian tổ chức vận động ủng hộ, phân bổ sử dụng
- Đợt cao điểm vận động, quyên góp tiền, hiện vật: tính từ ngày 01/6/2021,
- Thời gian phân phối tiền, hàng hóa: Thực hiện ngay trong thời gian vận
động ủng hộ và kết thúc sau 30 ngày, kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết
dịch Covid-19.
2. Đối tượng, hình thức vận động ủng hộ
- Đối tượng: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, lực lượng vũ trang, doanh
nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, cá nhân trong và ngoài tỉnh
- Hình thức: Tiền, hàng hóa
- Mức vận động:
+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan
hành chính, đơn vị sự nghiệp, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn
tỉnh, vận động ủng hộ mỗi người ít nhất 01 ngày lương.
+ Các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, tổ chức, nhà hảo
tâm, cá nhân trong và ngoài tỉnh: Ủng hộ kinh phí, vật chất và các điều kiện cần
thiết cho công tác phòng chống dịch Covid-19 với mức cao nhất có thể.
3. Nội dung hỗ trợ
- Mua vắc xin phòng dịch Covid-19;
- Mua trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc phục vụ phòng ngừa, điều trị dịch
bệnh Covid-19;
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- Hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 nặng;
- Hỗ trợ cho những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid19 mà đời sống đang gặp khó khăn (Bác sỹ và nhân viên y tế; lực lượng vũ trang;
tổ phòng chống Covid-19 ở cộng đồng...).
4. Quản lý, phân phối tiền, hiện vật
Sau khi tiếp nhận tiền, hàng hóa, Ủy ban MTTQ tỉnh trao đổi, thống nhất
với Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh, UBND tỉnh phân phối nguồn hỗ trợ,
đảm bảo kịp thời, hiệu quả cao nhất.
5. Tổ chức tiếp nhận
- Ủng hộ tiền bằng hình thức chuyển khoản
+ Tên Tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh,
+ Số tài khoản: 3701201686868 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Chi nhánh Hà Tĩnh II.
- Tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt
Trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh, số 98, đường Phan Đình
Phùng, TP Hà Tĩnh. Liên hệ đồng chí Hoàng Thị Hạnh Duyên (kế toán), SĐT:
0916.581.768
- Ủng hộ bằng hiện vật
Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ bằng hiện vật
(chưa qua sử dụng), đề nghị liên hệ với Ban Tuyên giáo, Phong trào Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, SĐT:
0916.635.777
6. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp thực hiện
6.1. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Hà Tĩnh
- Tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin, bài tuyên truyền về đợt phát
động cao điểm ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.
- Cập nhật kết quả đăng ký, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh
nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân.
- Đối với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chạy chữ danh sách các tổ
chức, cá nhân ủng hộ trên sóng truyền hình tỉnh (vào chương trình thời sự buổi tối)
do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cung cấp.
6.2. Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh
Căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị để tổ chức lễ phát
động quyên góp ủng hộ bằng hình thức phù hợp nhất trong điều kiện phòng, chống
dịch bệnh Covid-19; đồng thời, tuyên truyền, vận động mỗi cán bộ, công nhân,
viên chức, người lao động, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp ủng hộ ít nhất 01
ngày lương.
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6.3. Các tổ chức thành viên của Mặt trận
- Có văn bản hướng dẫn các cấp đoàn, hội phối hợp với Ban Thường trực
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để tuyên truyền, vận động đoàn
viên, hội viên và toàn dân đồng lòng, chung sức, vì sức khỏe của mình và của
cộng đồng.
- Tổ chức vận động đoàn viên, hội viên và người lao động của cơ quan, đơn
vị tham gia ủng hộ và chuyển nguồn ủng hộ về Quỹ phòng, chống dịch Covid-19
cấp tỉnh.
6.4. Các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh
Tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ với kết quả cao nhất; đồng thời, tuyên
truyền và huy động các thành viên cùng tham gia ủng hộ nguồn lực phòng, chống
dịch Covid-19.
6.5. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, thị xã
- Báo cáo cấp ủy, phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19
cùng cấp triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất; vận động tiếp nhận tại địa
phương và nộp kinh phí vận động được về Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 cấp
tỉnh để có sự phân bổ, sử dụng phù hợp.
- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo nhanh hàng tuần (trước 10h00 thứ 6)
kết quả vận động, quyên góp qua email: phongtrao.mtht@gmail.com.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để bc);
- Ban Chỉ đạo PC dịch Covid-19;
- Ban TT Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Lưu VT, BTG,PT.

(đã ký)
Thái Ngọc Hải
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