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Kính gửi:  - Các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố;  

- Các công đoàn ngành;  

- Các công đoàn cơ sở trực truộc LĐLĐ tỉnh; 

- Các công đoàn thuộc ngành TW đóng trên địa bàn tỉnh. 

Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của bão số 5, 6, 7 và áp thấp nhiệt 

đới, trên địa bàn một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã liên tiếp xảy ra mưa 

lớn, sạt lở, ngập lụt trên diện rộng. Lũ lụt đã làm cho trên 122 người chết, mất tích; 

hàng trăm người bị thương; hàng trăm ngàn ngôi nhà bị sập, tốc mái hư hại, trong 

đó có hàng ngàn ngôi nhà bị sập, bị ngập; hàng trăm ha lúa, hoa màu bị ngập; 

nhiều tuyến đường, trường học, trạm xá, công trình công cộng, công trình kinh tế, 

quốc phòng bị hư hại nặng nề... Tổng giá trị thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà 

nước ước tính hàng chục ngàn tỷ đồng; hàng chục ngàn người lâm vào cảnh khó 

khăn, cần sự giúp đỡ. 

Thực hiện Lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 

về chia sẻ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại 

do lũ lụt gây ra; Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung của Đoàn Chủ tịch 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Bắc Kạn, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh: 

- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động phát huy 

truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái “Lá lành đùm lá rách”, “nhường cơm 

sẻ áo” với tinh thần tự nguyện, tùy theo khả năng và lòng hảo tâm quyên góp ủng 

hộ, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhân dân, trong đó có đoàn viên, người lao động bị 

ảnh hưởng bởi lũ lụt để góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống.  

-  Hình thức ủng hộ và tiếp nhận: 

 + Ủng hộ bằng tiền chuyển khoản về tài khoản Ban cứu trợ tỉnh: Tên tài 

khoản Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn. Số tài khoản: 

3761.0.1036467.91049 tại kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn. Hoặc ủng hộ trực 

tiếp tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, số 45, tổ 7 

phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.  

+ Ủng hộ bằng hiện vật: Các đơn vị, địa phương nếu có ủng hộ bằng vật chất 

chuyển trực tiếp về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn để tổng hợp 

gửi cho các địa phương. 



Đề nghị các cấp công đoàn triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Liên đoàn 

Lao động tỉnh (bản mềm gửi qua hòm thư công vụ thoanlt.ldld@backan.gov.vn). 

(LĐLĐ tỉnh gửi kèm theo công văn này Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào miền 

trung khắc phục hậu quả thiên tai của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn) 

 

 

Nơi nhận:                                                                      
Gửi bản điện tử 

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (b/c); 

- 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 

PHÓ CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 
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