
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     /SNN-VP Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2022 
V/v vận động ủng hộ quỹ nhân đạo, 

Phong trào" Tết vì người nghèo và 

nạn nhân chất độc da cam" Xuân 

nhân dần -2022 

 

 

 

Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

 Thực hiện thư kêu gọi ủng hộ quỹ nhân đạo, Phong trào" Tết vì người nghèo 

và nạn nhân chất độc da cam" Xuân nhân dần -2022,do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, 

Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn phát động. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các phòng, ban và đơn vị 

tuyên truyền phát động công chức, viên chức và người lao động tham gia ủng hộ " 

Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân nhân dần -2022. 

Mức vận động ủng hộ: trên tinh thần tự nguyện với khả năng đóng góp ủng 

hộ cao nhất. 

Mọi đóng góp ủng hộ, đề nghị gửi về Hội Chữ thập đỏ tỉnh theo địa chỉ: Số 

4 đường Trần Hưng đạo, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

Điện thoại 02053.811.366; Tài khoản số: 3511 0000 192 190, tên chủ tài khoản 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam ( BIDV) chi nhánh Lạng Sơn. 

 Thời gian ủng hộ từ nay đến 01/01/2022 đến hết ngày 30/01/2022.  

Đề nghị các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Sở quan tâm, hưởng ứng và 

triển khai ủng hộ đạt kết quả cao./. 

(Gửi kèm Thư kêu gọi củaTỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng 

Sơn phát động ) 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Lý Việt Hưng 
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