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"Tết vì người nghèo và nạn nhân
chất độc da cam"Xuân Canh Tỷ 2020
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Kỉnh gửi: - Các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng,
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
- Các huyện, thị, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc, v /

mityiặt,
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- Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
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Những năm qua, thực hiện Sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, U BN D
tỉnh, các hoạt động “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam ” đã thu hút
sư tham gia của của các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Thông qua
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chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam ” hàng năm, đã hỗ
trợ, giúp đỡ thiết thực và hiệu quả cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và
nạn nhân chất độc da cam, nhất là hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho nhiều hộ
nghèo mỗi khi Tết đến, Xuân về.
Đ ể tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình “Nối vòng tay nhân ái ”,

“Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam ” Xuân Canh Tý 2020 trên địa bàn
tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu:
1.

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo

điều kiện thuận lợi để UBM TTQVN và Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh phối
họp tổ chức thực hiện tốt hoạt động đầy ý nghĩa này.
2.

Ưỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và

Xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối họp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây
dựng kế hoạch cụ thể tổ chức Chương trình “N ối vòng tay nhân ái” Xuân Canh Tý
2020 nhằm vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm
trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ chương trình, hỗ trợ cho người nghèo đón Tết,
vui Xuân Canh Tý 2020, đảm bảo chương trình được tổ chức một cách đồng bộ,
thống nhất, tránh sự chồng chéo, trùng lặp trong vận động nguồn lực và trao tặng
quà Tết. Ư u tiên vận động các nguồn lực để hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn
kết cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở.
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3.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức phong trào
“Tết vì người nghèo và nạn nhân chât độc da cam ” theo tinh thân Chỉ thị sô
18/CT-TTg, ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao hiệu quả
công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới ”, chỉ đạo của
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Đồng thời,
phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền
về mục đích, ý nghĩa và tính nhân văn của Phong trào nhằm tổ chức đạt hiệu quả
cao nhất; biểu dương những tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm điển
hình thực hiện tốt phong trào.
Nhận được Công văn này, yêu cầu các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng; các Sở,
ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, Hội
Chữ thập đỏ tỉnh và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.
Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo và báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy
kết quả hoạt động này./.
Nơi nhân:
- Đảng đoàn UBMTTQ Việt Nam,
- Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam,
- Các Ban đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ,
- Các đ/c UVTV Tỉnh uy,
- Như trên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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