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Quảng Trị, ngày  06 tháng 8 năm 2021 
    “Vận động, hỗ trợ người dân Quảng Trị  

    có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh  

                  và các tỉnh lân cận gặp khó khăn do ảnh hưởng  

                               của dịch bệnh COVID-19” 

 

Kính gửi:     Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố. 

Ngày 05/8/2021, Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Công văn số: 715 -  

CV/HNDT về “Vận động, hỗ trợ người dân Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn tại 

thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch 

bệnh COVID-19”; Tuy nhiên, để đảm bảo tính thống nhất trong vận động và phân 

bổ nguồn hỗ trợ Ủy ban MTTQVN đã có Công văn số 904/MTTQ-BTT ngày 06 

tháng 8 năm 2021 về việc vận động, hỗ trợ người dân Quảng Trị có hoàn cảnh 

khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận; Ban Thường vụ Hội 

Nông dân tỉnh Quảng Trị bổ sung, điều chỉnh một số nội dung tổ chức tiếp nhận và 

phân phối hàng hóa như sau: 

1. Đối với các địa phương có tổ chức hội đồng hương tại thành phố Hồ Chí 

Minh và các tỉnh lân cận; Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố phối hợp với 

Mặt trận TQVN cùng cấp trong việc tiếp nhận và phân bổ tiền, hàng hóa theo tinh 

thần: Cấp huyện chủ trì vận động và hỗ trợ đồng hương huyện, thị, thành phố; hỗ 

trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại các khu cách ly tập trung do 

huyện, thị xã, thành phố quản lý. 

2. Đối với địa phương chưa có tổ chức hội đồng hương tại thành phố Hồ Chí 

Minh và các tỉnh lân cận thì sau khi tiếp nhận: 

- Tiền mặt chuyển về Hội Nông dân tỉnh cho đồng chí Nguyễn Thị Thơi - Thủ 

quỹ Cơ quan Hội Nông dân tỉnh hoặc chuyển khoản qua số tài khoản 

3900211012293 Ngân hàng Agribank chi nhánh Quảng Trị, để Hội Nông dân tỉnh 

chuyển nộp về Ban Chỉ đạo của tỉnh. 



- Hàng hóa và nhu yếu phẩm tiếp nhận tại huyện và phối hợp với Ủy ban 

MTTQVN huyện liên hệ Ủy ban MTTQVN tỉnh để tiếp nhận và vận chuyển.  

Ban Thường vu ̣Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các 

huyện, thị xã, thành phố hưởng ứng, triển khai thưc̣ hiêṇ. 

Nơi nhận: 
- Hội ND các huyện, thị xã, TP; 

- Ban KT-XH; 
- Lưu VP. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Trần Văn Bến 
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