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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Bắc Kạn, ngày          tháng  8  năm 2021 

 

Kính gửi:  - Các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố;  
- Các công đoàn ngành;  
- Các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh; 
- Các công đoàn thuộc ngành TW đóng trên địa bàn tỉnh. 

Hưởng ứng Lời kêu gọi “Vận động ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ 
Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19”; Kế hoạch số 198/KH-MTTQ-

BTT, ngày 22/8/2021 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam 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, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công 

đoàn trong tỉnh vận động đoàn viên, CNVCLĐ phát huy truyền thống đoàn kết, tinh 
thần tương thân, tương ái với tinh thần phòng, chống dịch cho thành phố Hồ Chí 

Minh cũng chính là phòng, chống dịch cho cả nước, cùng chung tay ủng hộ hàng hóa, 

sản phẩm nông sản của địa phương (miến dong, bún khô, phở khô, bí xanh, bí thơm, bí 
đỏ…) có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hỗ trợ nhân dân 
thành phố Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn đẩy lùi dịch bệnh. 

- Thời gian: Từ ngày 23/8 đến 15h00 phút ngày 27/8/2021. 
- Đầu mối tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm: 

+ Tại tỉnh: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; địa điểm: Trung tâm 
hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Kạn. 

+ Tại các huyện, thành phố: Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện và thành 
phố Bắc Kạn. 

Mọi liên hệ về ủng hộ và đăng ký ủng hộ của các tập thể và cá nhân liên hệ 
Ban Phong trào và Tuyên giáo-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, điện thoại: 
0209.3871.591 hoặc đồng chí Nguyễn Tiến Trường-Ủy viên Ban Thường trực, 
Trưởng Ban Phong trào và Tuyên giáo, điện thoại 0912001425; đồng chí Trương Thu 
Dịu-Phó trưởng Ban Phong trào và Tuyên giáo, điện thoại: 0985990397. 

Nhận được công văn này đề nghị các cấp công đoàn khẩn trương triển khai thực hiện. 
(LĐLĐ tỉnh gửi kèm Lời kêu gọi, Kế hoạch số 198/KH-MTTQ-BTT, ngày 

22/8/2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn. Các đơn vị không có TDOffice 
truy cập website LĐLĐ tỉnh tại địa chỉ: congdoanbackan.org.vn để khai thác) 

 
Nơi nhận:                                                                     
Gửi bản điện tử 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn (b/c); 

- Như kính gửi (t/h); 

- Website LĐLĐ tỉnh; 
Gửi bản giấy 

- Các đơn vị không có TDOffice (t/h); 

- Lưu: VT, CTCS. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
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