
 

 

 

 

 

  

Kính gửi: Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 

 

       Thực hiện Thư ngỏ kêu gọi “Ủng hộ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai” 

của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối kính đề nghị các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng, đóng góp ủng hộ nhân 

dân các địa phương bị ảnh hưởng nặng do hoàn lưu bão số 4, cụ thể như sau: 

1. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn 

Đảng bộ Khối bằng tình cảm, lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng cùng 

chung tay ủng hộ, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ nhân dân các địa phương sớm khắc 

phục hậu quả do thiên tai gây ra để nhanh chóng ổn định cuộc sống. 

      2. Các tập thể, cá nhân ủng hộ gửi vào tài khoản Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ 

An, số tài khoản: 51010008856666 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt 

Nam, Chi nhánh Nghệ An (hoặc số tài khoản: 3751.0.3008897 tại Kho bạc Nhà 

nước tỉnh Nghệ An); ủng hộ bằng tiền mặt, hiện vật trao trực tiếp tại Cơ quan Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Địa chỉ: Số 02, Phan Đăng Lưu, 

thành phố Vinh. 

 (Địa chỉ khi cần liên hệ: Đồng chí Nguyễn Văn Tào - Trưởng Ban phong 

trào, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0915232452). 

Các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả vận động ủng hộ về Đảng 

ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo) để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 
 

 

 

 

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN 

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP 

* 

Số         - CV/ĐUK 
Về vận động ủng hộ các địa phương 

 bị ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4  

              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Nghệ An, ngày       tháng 10 năm 2022 

        Nơi nhận 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c), 

- UBMTTQ tỉnh (b/c), 

- Như kính gửi, 

- Lưu TG, VP. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC  

 

 

 

 

 

  

Trần Quang Hòa 
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