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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

HUYỆN MAI SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 479 /MTTQ-UB 

Hưởng ứng đợt cao điểm   

“Toàn dân tham gia phòng, 

chống dịch Covid-19”  

 

Mai Sơn, ngày 04 tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, lực lượng vũ trang, doanh 

nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm và Nhân dân trong và 

ngoài huyện Mai Sơn. 

 

Hưởng ứng   i   u g i của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Tr ng v   o n Chủ 

t ch     an  rung ư ng  ặt trận Tổ quốc (MTTQ)  iệt  a  về công tác 

phòng, chống d ch Covid-19.  y ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức phát 

động hưởng ứng quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống d ch Covid-19 từ ngày 

20/5/2021; v i tru ền thống đo n   t  tinh thần tư ng th n  tư ng  i của   n tộc  

đã có nhiều tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ tiền và hàng hóa;  y ban MTTQ 

Việt Nam huyện trân tr ng cả   n những nghĩa cử cao đẹp đó. Ngay sau khi 

ti p nhận,  y ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp v i Ban Chỉ đạo phòng, 

chống d ch Covid-19 huyện trình  hư ng trực huyện ủy cho chủ trư ng để phân 

bổ k p th i, đảm bảo công khai, minh bạch  đúng  ục đích  đúng ph p  uật, góp 

phần quan tr ng cho công tác phòng, chống d ch Covid-19 trong th i gian qua. 

Tuy nhiên, hiện nay tình hình d ch Covid-19 tr n đ a bàn huyện đang  iễn 

bi n rất phức tạp; từ ng   26/12/2021 đã xuất hiện ổ d ch tại bản Phiêng H nh xã 

   Bó  đ n nay toàn huyện đã có 286 ca F0 của 9 xã, th  trấn đang điều tr ; và 

hàng ngàn ca F1, F2, tại 22 xã, th  trấn đang được theo dõi sức khỏe theo quy 

đ nh; t c động, ảnh hưởng rất l n của d ch còn  éo   i; ngu  c    ch ti p tục lây 

lan rộng trên đ a bàn huyện rất cao; công tác phòng, chống d ch rất nặng nề.  òi 

hỏi phải có nhiều biện pháp cấp bách và có thêm nhiều nguồn lực để ti p tục chủ 

động ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả d ch Covid-19 tr n đ a bàn huyện, bảo 

vệ sức khoẻ v  đ i sống cho Nhân dân. 

Thực hiện Thông báo số 966-TB/HU ngày 28/12/2021 của Ban hư ng vụ 

huyện ủy về chủ trư ng ph t động hưởng ứng L i kêu g i“Toàn dân tham gia 

phòng, chống dịch Covid-19” trên đ a bàn huyện  ai S n nă  2021. 

 y ban MTTQ Việt Nam huyện ph t động đợt cao điểm kêu g i ủng hộ 

Quỹ “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19” như sau: 

 1. Thời gian tổ chức vận động quyên góp 
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 - Th i gian vận động, quyên góp bắt đầu từ ngày 04/01/2021 và k t thúc 

sau 30 ngày kể từ ngày Chủ t ch Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố h t d ch Covid-

19  tr n đ a bàn huyện  ai S n. 

 - Th i gian phân phối tiền, hàng hóa: Thực hiện ngay trong th i gian vận 

động quyên góp và k t thúc sau 30 ngày, kể từ ngày Chủ t ch Uỷ ban nhân dân 

tỉnh công bố h t d ch Covid-19  tr n đ a bàn huyện  ai S n. 

 2. Đối tượng vận động, hình thức ủng hộ 

 - Đối tượng: C c c  quan  đ n v , tổ chức, phòng  an  đo n thể, doanh 

nghiệp, các nhà hảo tâm, cá nhân trong và ngoài huyện. 

- Hình thức ủng hộ: Tiền, hàng hóa. 

- Mức vận động ủng hộ: 

+ Cán bộ, công chức, viên chức  ngư i  ao động thuộc c c c  quan h nh 

chính  đ n v  sự nghiệp; cán bộ, chi n sỹ lực  ượng vũ trang tr n đ a bàn huyện: 

Nên ủng hộ mỗi người ít nhất 01 ngày lương. 

 + Các công ty, doanh nghiệp  c  sở  inh  oanh  đ n v , tổ chức, cá nhân, 

nhà hảo tâm trong và ngoài huyện: Ủng hộ kinh phí, trang thiết bị y tế, vật chất 

và các điều kiện cần thiết cho phòng, chống dịch Covid-19. 

 + Nhân dân tùy lòng hảo tâm. 

 3. Đối tượng hỗ trợ 

 3.1. Các đ a phư ng có d ch bùng phát. 

 3.2. Các lực  ượng vũ trang, c  sở y t , c  sở cách ly, các đ n v  làm nhiệm 

vụ trực ti p, tuy n đầu phòng, chống d ch Covid-19, khu cách ly, khu điều tr , tổ 

Covid-19 cộng đồng. Hỗ trợ tiền, hàng hoá, phư ng tiện và các nhu y u phẩm. 

 3.3. Các cá nhân, hộ gia đình b  ảnh hưởng bởi d ch bệnh Covid- 19 gây ra. 

 4. Quản lý, phân bổ tiền, hàng hóa  

 Phải đảm bảo sự  ãnh đạo của Huyện ủ   c c qu  đ nh của  h  nư c  c  

quan có thẩm quyền về việc ti p nhận và sử dụng nguồn cứu trợ đúng  ục đích  

đúng đối tượng, k p th i, ti t kiệm, hiệu quả. 

 5. Tổ chức tiếp nhận  

 5.1.  ng hộ bằng hình thức chuyển khoản: 

 - Tên tài khoản: Ban Cứu trợ huyện Mai Sơn. 

 - Số Tài khoản: 3751.0.9062627.00000 tại Kho bạc Nhà nước huyện Mai Sơn. 

+ Hoặc số tài khoản 7904 888823333, tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát 

triển  ông thôn chi nh nh  ai S n. 
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 5.2. Ti p nhận ủng hộ bằng tiền mặt, hàng hoá (Cơ quan, tổ chức, cá 

nhân trước khi ủng hộ hàng hoá, phối hợp với MTTQ huyện để thống nhất 

loại hàng hoá đang thiếu, tránh nguồn cung quá nhu cầu cần thiết gây lãng 

phí). Ti p nhận trực ti p tại c  quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện  ai S n 

(Khu Trung tâm hành chính huyện, tiểu khu 4, thị trấn Hát Lót). 

 5.3. Thông tin liên hệ 

- Ông L  Xu n Hưng -    vi n  hư ng trực  y ban MTTQ Việt Nam 

huyện, số điện thoại: 0387 831 832. 

 – B   ức Th  Long - chuyên viên  y ban MTTQ Việt Nam huyện, số 

điện thoại: 0977 850 185. 

 6. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị 

6.1. Tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 

 ề ngh  các tổ chức thành viên chủ động, tích cực tuyên truyền, kêu g i, vận 

động các doanh nghiệp, các tổ chức, cán bộ  đảng viên, công chức, viên chức, đo n 

viên, hội viên, cá nhân tham gia ủng hộ phòng, chống d ch Covid-19. Thực hiện các 

nội dung theo Mục 2, Phần III,thực hiện theo Mục 2, Phần III, K  hoạch số 71/KH-

MTTQ-UB ngày 20/5/2021 của  y ban MTTQ Việt Nam huyện (Gửi kèm). 

6.2. Trung tâm Truyền thông văn hóa huyện: 

- Tăng th i  ượng tuyên truyền hàng ngày về đợt cao điểm hưởng ứng 

ph t động, gắn v i tuyên truyền phòng, chống d ch Covid-19 trên c c phư ng 

tiện thông tin đại chúng hiện có. 

- Thông báo k t quả ủng hộ công  hai tr n c c phư ng tiện thông tin đại chúng.  

6.3. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện:  

Phối hợp v i  y ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Cứu trợ huyện thực 

hiện các nội dung liên quan, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, 

ngư i  ao động, cán bộ, chi n sỹ lực  ượng vũ trang tích cực tham gia ủng hộ 

phòng, chống d ch Covid-19.  

6.4. Các doanh nghiệp, ngân hàng trên địa bàn huyện:  

Tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ phòng, chống d ch Covid-19 của  y 

ban MTTQ Việt Nam huyện  ai S n. 

6.5. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 ề ngh  Phòng Giáo dục và  ào tạo triển khai  Mục 7, Phần III, K  hoạch 

số 98/KH-MTTQ-UB ngày 28/12/2021 của  y ban MTTQ Việt Nam huyện 

(Gửi kèm). 

6.6. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn 

B o c o  hư ng trực đảng uỷ, tổ chức hưởng ứng ph t động, vận động, 

ti p nhận trực ti p tại đ a phư ng và chuyển toàn bộ tiền và hàng hóa ti p nhận 

được về  y ban MTTQ Việt Nam huyện để phân phối. 
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 y ban MTTQ Việt Nam huyện trân tr ng đề ngh  các c  quan  đ n v , tổ 

chức, lực  ượng vũ trang   oanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm và Nhân dân ttrong 

và ngoài huyện  ai S n tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống d ch Covid-19. 

 
Nơi nhận: 

- BTT  y ban MTTQ Việt Nam tỉnh,  ể BC 

-  hư ng trực huyện uỷ; 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống d ch huyện 

-  y ban nhân dân huyện; 

-  hư  ính gửi; 

- Cổng  hông tin điện tử huyện; 

- C c đ n v  liên quan; 

- BTT  y ban MTTQ Việt Nam huyện; 

-  hư ng trực đảng ủy, UBND, MTTQ các xã, 

th  trấn; 

- Lưu, Vn. 

TM.  Y BAN MTTQ VIỆT NAM  

HUYỆN  AI SƠ  

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Vinh 
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