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UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH BẮC KẠN 

BAN THƯỜNG TRỰC 

Số:         /KH-MTTQ-BTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Bắc Kạn, ngày       tháng 8 năm 2021 

KẾ HOẠCH 
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  
 

Hưởng ứng Lời kêu gọi phòng, chống dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng;  

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về vận động ủng hộ hàng hóa, 

sản phẩm nông sản hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19 và 

căn cứ Kết luận cuộc họp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh với các đoàn 
thể, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Sở Công thương, 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức vận động 
ủng hộ hàng hóa, sản phẩm nông sản hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid -19 

của Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát huy tinh thần đại đoàn kết, tương thân tương ái, huy động nguồn lực cả 
về vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh chung tay 
cùng Chính phủ và các địa phương hướng về Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cùng Thành phố Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi dịch 
bệnh. 

- Vận động ủng hộ hàng hóa, sản phẩm nông sản của địa phương nhằm góp 
phần hỗ trợ Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khắc phục khó khăn trong thời gian 
phòng chống dịch. 

2. Yêu cầu 

- Hàng hóa ủng hộ và tiếp nhận phải đảm bảo chất lượng, số lượng khoảng 50 tấn.  
- Công tác tổ chức tiếp nhận, vận chuyển, bàn giao đảm bảo an toàn và đảm 

bảo các quy định phòng chống dịch Covid-19;  

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội 
để tổ chức huy động nguồn hàng hóa, sản phẩm nông sản, tập kết và vận chuyển 
hàng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Liên hệ và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh 
trong công tác tiếp nhận và thực hiện công tác tuyên truyền. 
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II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng vận động ủng hộ 

Các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, cán bộ 

chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, 
nhà hảo tâm, cá nhân trong và ngoài tỉnh. 

2. Về chủng loại hàng hóa, số lượng, quy cách 

- Chủng loại hàng hóa: Các mặt hàng là hàng hóa, sản phẩm nông sản của tỉnh 
(miến dong, bún khô, phở khô, bí xanh, bí thơm, bí đỏ,...) có nguồn gốc rõ ràng, 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;  

- Số lượng: Khoảng 50 tấn. 

- Quy cách hàng hóa: đóng gói bao bì, đảm bảo thuận lợi, an toàn trong quá 
trình vận chuyển. 

3. Phương thức tập kết hàng hóa 

3.1.Đầu mối tập kết tại tỉnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn 

- Tiếp nhận thông tin liên hệ: Ban Phong trào và Tuyên giáo - Ủy ban MTTQ 

tỉnh Bắc Kạn. 

Điện thoại:  0209.3871.591 Ban PT&TG.  

Di động: 0912001425 (Đ/c Nguyễn Tiến Trường, Trưởng ban PT&TG). 

Di động: 0985990397 (Đ/c Trương Thu Dịu, Phó Trưởng ban PT&TG). 

- Địa điểm tập kết hàng hóa: Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi Tỉnh Bắc Kạn. 

3.2. Đầu mối tập kết tại các huyện, thành phố: Ủy ban MTTQ Việt Nam các 

huyện, thành phố. 

4. Thời gian, địa điểm thực hiện: 

- Thời gian ủng hộ và tập kết hàng hóa: Từ ngày 23/8/2021 đến 15h00 

ngày 27/8/2021. 

- Thời gian xuất hành chuyến hàng từ tỉnh Bắc Kạn đi TP Hồ Chí Minh: 
15h00’ ngày 28/8/2021 (Thứ Bảy). 

- Địa điểm xuất phát: Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Kạn (tổ 

3, phường Sông Cầu, Thành phố Bắc Kạn).  

- Dự kiến thời gian vận chuyển: 03 ngày.  

5. Phương thức vận chuyển hàng hóa đến thành phố Hồ Chí Minh 

- Lựa chọn phương thức vận chuyển của Chi nhánh bưu chính Viettel Bắc 
Kạn. Yêu cầu: Đảm bảo điều kiện bảo quản hàng hóa và các quy định về phòng 
chống dịch Covid - 19 trong thời thời gian vận chuyển. 
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- Đầu mối tiếp nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh: Ủy ban MTTQ Việt Nam 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Kinh phí vận chuyển và đóng gói hàng hóa: Trích từ nguồn vận động ủng hộ 

phòng chống Covid - 19 do Ủy ban MTTQ tỉnh đã vận động, quản lý. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Sở Công thương 

 - Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc ngành dọc, vận động các đơn vị, 
doanh nghiệp tham gia ủng hộ thiết thực, cụ thể và hiệu quả.  

- Ban hành văn bản về cung cấp thông tin các đầu mối đơn vị sản xuất hàng 

hóa, hàng nông sản của tỉnh cho các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm và Nhân dân 

trên địa bàn tỉnh. 

2. Đề nghị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh 

Cử lực lượng cán bộ chiến sỹ hỗ trợ công tác phân loại, vận chuyển, sắp xếp 

hàng hóa (Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh sẽ liên hệ trực tiếp về nhu cầu 

nhân lực tùy thuộc vào khối lượng, số lượng hàng hóa cần sắp xếp, vận chuyển). 

3. Đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí 

 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn, Truyền hình VOV, Thông 

tấn xã,... thực hiện công tác thông tin tuyên truyền phù hợp nhằm tạo được sức lan 

tỏa lớn nhất trong toàn tỉnh tham gia ủng hộ theo Kế hoạch. 

4. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ra Lời kêu gọi vận động ủng hộ hàng 

hóa, sản phẩm nông sản cho công tác phòng chống dịch Covid -19 của Nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức Lễ xuất hành chuyển hàng hỗ trợ Thành phố Hồ 

Chí Minh tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh vào ngày 28/8/2021. 

- Giao Ban Phong trào và Tuyên giáo là đầu mối tham mưu công tác tổ chức 

nhân lực tiếp nhận, phân loại, vận chuyển, sắp xếp hàng hóa. Kết nối, tham mưu 
văn bản gửi Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận hàng hóa. 

5. Các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động hưởng ứng phong trào ủng hộ hàng hóa, sản 
phẩm nông sản tại cơ quan, đơn vị, hội viên, đoàn viên trong hệ thống bằng các 

hình thức cụ thể, thiết thực; tập kết hàng hóa của tập thể, đơn vị, cá nhân và vận 

chuyển về địa điểm tập kết của Ủy ban MTTQ tỉnh tại Trung tâm hoạt động Thanh 

thiếu nhi tỉnh Bắc Kạn đảm bảo thời gian quy định. 

- Đối với các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh (Hội Nông dân, Hội LHPN; Liên 

đoàn lao động, Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh): ban hành văn bản chỉ đạo,vận 

động và hướng dẫn công tác ủng hộ trong hệ thống và nhân dân; chuẩn bị nhân lực 

tham gia công tác tiếp nhận, phân loại, đóng gói, vận chuyển hàng hóa theo đề nghị 
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và phân công của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh (thông tin trực tiếp), đồng 

thời tham gia bốc xếp hàng và dự lễ xuất hành chuyển hàng vào Thành phố Hồ Chí 

Minh (dự kiến: 15h ngày 28/8/2021). 

 Đề nghị Tỉnh đoàn: Bố trí địa điểm tiếp nhận, tập kết hàng (Trung tâm hoạt 

động Thanh thiếu nhi); Huy động lực lượng Đoàn viên trên địa bàn Thành phố Bắc 

Kạn tham gia vận chuyển, bốc xếp hàng hóa từ điểm tập kết hàng đến các xe chở 

hàng trong ngày 28/8/2021 (Ban PT&TG- Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ liên hệ trực tiếp 

về nhu cầu số lượng Đoàn viên tùy thuộc vào số lượng hàng tiếp nhận). 

6. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố 

Báo cáo với cấp ủy về chủ trương, phối hợp với chính quyền và các tổ chức 

thành viên triển khai hình thức vận động ủng hộ và tiếp nhận phù hợp với điều kiện 

của địa phương, đơn vị, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ. 

Chủ trì vận động và là đầu mối tiếp nhận hàng hóa tại các huyện, thành phố. 

Tổ chức phân loại hàng hóa, vận chuyển hàng hóa về điểm tập kết hàng của 

Ủy ban MTTQ tỉnh. Thời gian: Từ 23/8 đến trước 15h00 ngày 27/8/2021. 

Kinh phí hỗ trợ vận chuyển, đóng gói hàng hóa: Trích từ nguồn kinh phí tiếp 

nhận, ủng hộ phòng chống dịch Covid -19 do Ủy ban MTTQ cấp huyện, thành phố 

quản lý. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức vận động ủng hộ hàng hóa, sản phẩm nông sản 

hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại Thành phố Hồ Chí Minh của Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 
- Ban Thường trực  Ủy ban TWMTTQ Việt Nam (để b/c); 
- Ban Phong trào Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam; 
- Ban Tuyên giáo Ủy ban TWMTTQ Việt Nam; 
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không sử dụng HSCV; 
Gửi bản điện tử: 
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 

- Các ban, sở, ngành tỉnh;  

- Các Tổ chức thành viên; 
- Huyện ủy – UBND - Ủy ban MTTQ 8 huyện, thành phố; 
- Đài PT&TH tỉnh; Báo Bắc Kạn; Truyền hình VOV; 
Thông tấn xã; Cổng TTĐT tỉnh. 
 - BTT, VP, các ban CM Ủy ban MTTQ VN tỉnh; 
- Lưu VT, PT&TG. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

 CHỦ TỊCH   
 

 
 
 
 
 
 

 
Ma Từ Đông Điền 

 
 

 


