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

 

Căn cứ Công văn số 1064-CV/VPTU, ngày 28/9/2021 của Văn phòng Tỉnh 

ủy về Phối hợp tuyên truyền, vận động cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các chi, 

đảng bộ cơ sở phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu về Trang thông tin điện tử của 

Tiểu ban vận động và huy động nguồn lực xã hội, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch Covid-19 theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tại Công văn số 2942/MTTW-BTT, ngày 16/9/2021 (có 

gửi kèm theo) đến cán bộ, đảng viên và quần chúng biết, tích cực truy cập Trang 

thông tin điện tử của Tiểu ban vận động tại địa chỉ: vandongxahoi.mattran.org.vn. 

Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền về các hoạt động của Tiểu ban vận động; 

đưa banner có đường link của Trang thông tin điện tử của Tiểu ban vận động trên 

trang thông tin điện tử do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình quản lý, nhằm tạo 

sự hưởng ứng, lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng./. 

Nơi nhận: 
  - Như trên, 
  - Văn phòng Tỉnh ủy,  
  - Thường trực Đảng ủy, 
  - Lưu VP, TGDV. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 

 
 

 
Phạm Thị Tố Loan 
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