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         Kính gửi: 

                            - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

                            - Các sở, ban, ngành; 

                            - Hội Chữ thập đỏ tỉnh; 

                            - Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh; 

                            - UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

      
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Văn bản số 886-CV/TU ngày 04/01/2017 

về việc tổ chức Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân 

Đinh Dậu 2017”. Nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái và 

thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, động viện, giúp đỡ người nghèo, nạn nhân chất độc 

da cam và các đối tượng dễ bị tổn thương khác nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương cụ thể như sau: 

 1. Giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da 

cam/dioxin tỉnh; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các sở, 

ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền và triển khai thực 

hiện Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Đinh Dậu 

- 2017” theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy tại văn bản nêu trên, chỉ đạo, hướng dẫn 

của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tại Văn bản số 98-CV/ĐĐ-HCTĐ 

ngày 06/10/2016, số 869/TƯHCTĐ-CTXH ngày 07/10/2016, số 290/KH-

TƯHCTĐ ngày 07/10/2016 và quy định hiện hành của Nhà nước. Đảm bảo trang 

trọng, công khai, dân chủ, minh bạch, hiệu quả thiết thực; có sự phối hợp chặt chẽ, 

đồng bộ, thống nhất giữa các ban, ngành, đoàn thể, tránh chồng chéo, trùng lặp 

trong vận động nguồn lực và xác định đối tượng trao tặng quà tết. 

 2. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và yêu cầu các 

sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện 

để Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai thực hiện phong trào đạt kết quả./. 

 
Nơi nhận: 
- TW Hội CTĐ Việt Nam; 

- TTTU; 

- CPCT, CPVP; 

- Như trên; 

- Báo VP, Đài PTTH, Cổng TTGTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, VX3. 
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