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                       Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Hội Chữ thập đỏ huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 737/UBND-VP7 ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh 

về việc triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão - 2023. Phong trào 

“Tết Nhân ái” - Xuân Quý Mão 2023 được đổi tên từ Phong trào “Tết vì người 

nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai từ 

năm 1999; từ Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển 

khai phong trào “Tết Nhân ái”. 

Để Phong trào “Tết Nhân ái” hằng năm thể hiện được sự quan tâm, chăm 

lo của Đảng, Nhà nước với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ 

bị tổn thương và cổ vũ, khích lệ các tổ chức, cá nhân tham gia Phong trào; 

UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Giao Hội Chữ thập đỏ huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, 

đoàn thể của huyện: 

- Tổ chức triển khai phong trào “Tết Nhân ái” trên phạm vi toàn huyện từ 

những hoạt động cụ thể, kịp thời theo hướng dẫn của Trung ương Hội Chữ thập đỏ 

Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh. 

- Tổ chức Lễ phát động “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão - 2023 theo Kế hoạch 

và theo hướng dẫn của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ 

tỉnh. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với Hội Chữ 

thập đỏ huyện triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, tránh chồng chéo, trùng lặp; 

đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và 

ngoài huyện tham gia ủng hộ nguồn lực cùng Hội Chữ thập đỏ huyện chăm lo Tết 

cho người nghèo trên địa bàn huyện. 

3. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể của huyện; UBND các xã, thị trấn 

phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các cấp tổ chức triển khai phong trào “Tết Nhân ái” 

đạt hiệu quả thiết thực với sự tham gia chủ động của người hưởng lợi là người 

nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương trong xã hội. 
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4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 

huyện: Tăng cường tuyên truyền về các nội dung, hoạt động trong Phong trào “Tết 

Nhân ái” Xuân Quý Mão - 2023; tuyên truyền, cổ vũ rộng khắp chương trình 

chăm lo cho người nghèo trên địa bàn huyện với phương châm “Không có người 

nghèo, người khó khăn nào không nhận được quà Tết”. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể của huyện, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy;          (để báo cáo) 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện;     

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT; CTĐ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 Nguyễn Văn Thắng 
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