
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
                        

Số:      /STNMT-VP 
V/v Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn 

kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        

   Tuyên Quang, ngày     tháng 6 năm 2021 

Kính gửi:  Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

Thực hiện Thư kêu gọi toàn dân đoàn kết ủng hộ phòng, chống dịch Covid-

19 của Chỉ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang, 

Với nội dung Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19”, ngày 27/5/2021 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, 

quyết tâm bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân; được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh 

ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang kêu gọi cán bộ, 

chiến sỹ và Nhân dân, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa 

bàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng tham gia quyên góp, ủng 

hộ vật chất và tinh thần, tạo thêm nguồn lực cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng 

chống dịch, tăng cường các biện pháp vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh 

tế, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của Nhân dân. 

Sở Tài nguyên và Môi trường kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và 

người lao động thuộc Sở tham gia ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19, cụ thể:  

- Ủng hộ bằng tiền mặt, số tiền ủng hộ các phòng, đơn vị trực thuộc Sở gửi 

về Văn phòng Sở (qua đồng chí Nguyễn Thị Hiên – Kế toán trưởng) để tổng hợp 

gửi Quỹ Cứu trợ tỉnh Tuyên Quang. 

- Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 07/6/2021 đến hết ngày 15/6/2021. 

 Những đóng góp, ủng hộ của các tập thể, cá nhân sẽ là nguồn hỗ trợ thiết 

thực cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; (thực hiện) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

     PHÓ GIÁM ĐỐC 
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