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PHÁT ĐỘNG 

Hưởng ứng tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19  

và ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai gây ra 

  

Kính gửi:  

- Ban Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh. 

 

Thực hiện thư kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 

19 và ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai gây ra, do Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phát động. 

Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang ngày càng diễn biến phức tạp, 

khó lường, gây ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế, đời sống, vật chất, tinh 

thần của nhân dân trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng. Để 

tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước tập trung nguồn lực tham gia phòng chống dịch 

Covid -19 đảm bảo an sinh xã hội, an toàn về sức khỏe cho toàn dân. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động toàn thể Lãnh đạo, công 

chức, viên chức và người lao động trong ngành phát huy tinh thần đoàn kết, tương 

thân tương ái đóng góp từ 01 ngày lương trở lên ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 

19, đồng thời ủng hộ phòng, chống hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn các tỉnh khu 

vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long và ủng hộ 

nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn bị ảnh hưởng do dông, lốc, mưa đá gây ra. 

Thời gian ủng hộ từ nay đến 09/4/2020. Kinh phí ủng hộ gửi về Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (qua đồng chí Lăng Mai Hương, kế toán Văn phòng 

Sở) chậm nhất ngày 10/4/2020, để tập hợp chung gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh Lạng Sơn. 

Thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn rất mong toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong 

toàn ngành quan tâm đóng góp ủng hộ đạt kết quả cao nhất. 
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Đối với những cá nhân đã thực hiện đóng góp, ủng hộ bằng các hình thức 

khác, khuyến khích tiếp tục thực hiện ủng hộ theo tinh thần nội dung văn bản này. 

Đồng thời ngoài việc tham gia đóng góp, ủng hộ theo đợt phát động này khuyến 

kích công chức, viên chức, người lao động tiếp tục tham gia ủng hộ theo các kênh, 

chương trình khác để chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid -19. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

   GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

  Lý Việt Hưng 
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