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  Vận động tham gia ủng hộ phòng, chống dịch  
             Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

 
                  Kính gửi: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 

  

Căn cứ Kế hoạch số 138/KH-MTTQ-BTT, ngày 31/5/2021 của Ban Thường 
trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về vận động tham gia ủng hộ phòng, 
chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, 
lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện công tác vận động như sau: 

1. Đối tượng vận động: Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và 
người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể Khối. 

2. Hình thức ủng hộ: Tiền mặt hoặc các phương tiện, thiết bị, dụng cụ phòng, 
chống dịch Covid-19.   

3. Sử dụng nguồn kính phí và vật chất ủng hộ 

Kinh phí và vật chất ủng hộ sẽ sử dụng mua vắc xin phòng Covid-19; mua 
máy thở và trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc phục vụ phòng ngừa, điều trị bệnh 
Covid- 19 và hỗ trợ các đối tượng, cụ thể như sau:  

 - 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 Covid-
19 đang gặp khó khăn (Bác sỹ và nhân viên y tế; lực lượng vũ trang; tổ phòng 
chống Covid-19 ở cộng đồng...);   

- Một số đối tượng khác khi có yêu cầu phát sinh. 

4. Thời gian vận động: Tập trung cao điểm trong tháng 6/2021 và tiếp tục 
đến ngày 31/8/2021. 

5. Tiếp nhận, quản lý, phân phối tiền và vật chất ủng hộ 

 - Các khoản tiền và hiện vật đóng góp chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam tỉnh Bình Thuận.   

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Sau khi tiếp nhận tiền, hàng hóa, 
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh trao 
đổi thống nhất với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 của tỉnh để triển 
khai mua vắc - xin, máy thở và trang thiết bị y tế phục vụ phòng ngừa, điều trị 
bệnh Covid-19; hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 nặng; 
hỗ trợ, động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Số kinh 
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phí còn lại chuyển về Trung ương để tập trung mua vắc - xin phòng Covid-19, mua 
máy thở và trang thiết bị y tế phục vụ phòng ngừa, điều trị bệnh Covid-19 (nếu có). 

6. Phương thức tiếp nhận 

a. Tiếp nhận ủng hộ tiền bằng hình thức chuyển khoản 

- Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận - Quỹ 
Cứu trợ   

- Số tài khoản: 3761.0.9053530.91049 - Mã CTMT, DA, HTCT: 91049   

- Tại: Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận.   

* Lưu ý: Khi chuyển tiền, ghi rõ nội dung "Chuyển tiền ủng hộ phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19".   

b. Tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt 

- Đơn vị tiếp nhận: Văn phòng Cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh, số 26, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.  

 - Điện thoại:  0252.3829318; 0252.3822174.   

Đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn 
vị, lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức phổ biến, quán triệt và vận động đảng viên, cán 
bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động tham gia hưởng 
ứng ủng hộ đợt vận động này (kèm Thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh).  

Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc, việc thực 
hiện Công văn này và báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
theo dõi, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Thường trực Tỉnh ủy,                                                               
- Ban Thường trực,                                 
- UBMT TQVN tỉnh, 
- Thường trực Đảng ủy Khối,                                              
- Lưu VP, TGDV. 

                 T/M BAN THƯỜNG VỤ 
             PHÓ BÍ THƯ 

 
 

 
 
  
                      Phạm Thị Tố Loan           

 

(báo cáo) 
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