
 

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 phát động đợt vận động đặc biệt ủng 

hộ” Xây dựng đường kiểm tra cột mốc, 

bảo vệ biên giới” tỉnh Lạng Sơn, chào 

mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 

2025-2030”  

 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng  01    năm 2023 

 

 

 

 

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

 

 Thực hiện Kế hoạch số 209/KH-MTTQ-BTT,  ngày 24 tháng 11 năm 

2022 của Ban thường trực, Tổ chức phát động đợt vận động đặc biệt ủng hộ  ” 

Xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới” tỉnh Lạng Sơn, chào mừng 

Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030”. 

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

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

tham gia ủng hộ” Xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới” tỉnh 

Lạng Sơn, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030” cụ thể như 

sau: 

1.Mức vận động ủng hộ: 

- Bằng tiền mặt: Mỗi công chức, viên chức và người lao động Ủng hộ 

quỹ với tinh thần tự nguyện cao nhất 

- Bằng hiện vật:  ( Xi măng, sắt thép, cát, sỏi, đá,….), ngày công lao 

động. 

 Tuỳ thuộc vào khả năng, điều kiện của các đơn vị, tổ chức, cá nhân. 

2. Thời gian vận động 

Tổ chức vận động 4 đợt, từ tháng 11/2022 đến 03/3/2026 ( nhân dịp kỷ 

niệm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 và Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng - 

Ngày hội Biên phòng toàn dân 03/3 hàng năm) 

Thời gian vận động cụ thể: 

- Năm 2022: Từ tháng 11/2022 - 03/03/2023; 

- Năm 2023: Từ 18/ 11/2023 - 03/03/2024; 

- Năm 2024: Từ 18/ 11/2024 - 03/03/2025; 

- Năm 2025: Từ 18/ 11/2025 - 03/03/2026; 
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- Năm 2026: 

+ Hoàn thành việc xây dựng các công trình trên cơ sở nguồn quỹ đã vận 

động được và quyết toán kinh phí theo quy định. 

+ Tổ chức tổng kết đợt vận động đặc biệt chào mừng đại hội Đảng các cấp 

nhiệm kỳ 2025-2030. 

  3.Ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản, tiền mặt 

Các đơn vị đóng góp gửi về  Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

Lạng Sơn ( đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).  Số 

điện thoại : 0205.3 812.209 hoặc 02053.812.096; ủng hộ tiền qua tài khoản số 

tài khoản: 3761.0.1062792.91059, tại kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn. Tên đơn 

vị nhận tiền: Uỷ ban MTTQ Việt Nam 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 nhất./. 

 (Gửi kèm Kế hoạch, thư kêu gọi của Tỉnh uỷ - HĐND – UBND - Uỷ ban 

MTTQ tỉnh Lạng) 

) 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP.   

                                                              

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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