
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /SNN-VP 
 

V/v Triển khai vận động ủng hộ 

 xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân  

tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

 

Lạng Sơn, ngày     tháng     năm 2022 

 

 

 

 

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

 

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/BVĐ ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Ban 

vận động quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lạng Sơn về việc Vận động ủng hộ xây 

dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh năm 2022; Thư kêu gọi ủng hộ xây dựng Quỹ 

hỗ trợ nông dân tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 

Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn đề nghị các phòng, ban và đơn vị 

trực thuộc Sở tuyên truyền phát động cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động tham gia ủng hộ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 

Mức vận động ủng hộ: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trên tinh thần tự 

nguyện với khả năng đóng góp ủng hộ cao nhất. 

Thời gian đóng góp ủng hộ: 

Đợt1, từ tháng 3/2022 đến hết tháng 7/2022 

Đợt 2, từ tháng 8/2022 đến hết tháng 12/2022 

  Các đơn vị đóng góp gửi về Văn phòng Hội nông dân tỉnh Lạng Sơn; 

hoặc ủng hộ tiền qua tài khoản số tài khoản: 1000002200001995, (Hội nông dân 

tỉnh Lạng Sơn) tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn. 

  Yêu cầu các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Sở quan tâm, hưởng ứng và 

triển khai ủng hộ đạt kết quả cao./. 

  (Gửi kèm Kế hoạch  số 48-KH-BVĐ ngày 24 tháng 2 năm 2022; Thư kêu 

gọi của Ban vận động quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lạng Sơn) 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP.   

                                                              

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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