
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH VĨNH PHÚC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VX4                  Vĩnh Phúc, ngày       tháng      năm 2020 

  V/v phát động quyên góp ủng hộ đồng bào 

   miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra 

 
  Kính gửi:   

- Các cơ quan ngành dọc TW trên địa bàn tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh. 

 

Thực hiện văn bản số 09-CV/TU ngày 20/10/2020 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 

về tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do 

mưa lũ gây ra; văn bản số 30/HD-MTTQ-BTT của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh về việc hướng dẫn tổ chức vận động, quyên góp ủng hộ đồng bào 

các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra(sao gửi 

kèm theo các Văn bản này); UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các cơ quan ngành dọc TW trên địa bàn tỉnh, các Sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh phát 

động tới cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan ủng hộ 

đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ (đối với UBND các huyện, thành 

phố phát động sâu rộng đến nhân dân ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại 

do mưa lũ gây ra; theo hướng dẫn tại văn bản  số 30/HD-MTTQ-BTT của Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh) và theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại văn bản 

số09-CV/TU nêu trên. 

2. Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin - 

GTĐT tỉnh tập trung tuyên truyền ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây 

Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra./. 

 

Nơi nhận: 

- Tỉnh ủy (b/c) 

- Như Kg; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh 

Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin - 

GTĐT tỉnh; 

- Lưu VT,VX4. 

(H-          b) 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Thanh Hương 
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