
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  33 /UBND-KGVX Tuyên Quang, ngày    07    tháng  01 năm 2021 

V/v triển khai Phong trào "Tết vì người 

nghèo và nạn nhân chất độc da cam" 

 năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội tỉnh; 

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

Căn cứ Văn bản số 178-CV/ĐĐHCTĐ ngày 30/11/2020 của Đảng đoàn 

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc phối hợp chỉ đạo triển khai Phong trào "Tết vì 

người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2021;  

Thực hiện Văn bản số 71-CV/TU ngày 09/12/2020 của Tỉnh ủy về việc chỉ 

đạo thực hiện Văn bản số 178-CV/ĐĐHCTĐ của Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ 

Việt Nam (có văn bản gửi kèm theo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

1. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai Phong trào 

"Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Tân Sửu - năm 2021 

trên địa bàn tỉnh đảm bảo đồng bộ, thống nhất, khắc phục tình trạng chồng 

chéo, trùng lặp trong vận động nguồn lực và trao tặng quà Tết. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh 

tổ chức các hoạt động tuyên truyền góp phần thúc đẩy phong trào thực hiện 

hiệu quả, thực sự là ngày hội toàn dân chăm lo cho người nghèo và nạn nhân 

chất độc da cam tại địa phương. 

3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm cử đại diện tham 

gia và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

tỉnh chỉ đạo cơ sở phối hợp với Hội Chữ thập đỏ cùng cấp tham gia các đoàn 

đi thăm và tặng quà Tết tại địa phương, thể hiện sự quan tâm, chăm lo cho 

người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, đồng thời cổ vũ, khích lệ các tổ 

chức, cá nhân tham gia phong trào tại địa phương. 



4. Giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Phong trào 

"Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Tân Sửu - năm 

2021 theo nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Văn bản số 71-CV/TU ngày 

09/12/2020 và đề nghị của Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tại Văn bản 

số 178-CV/ĐĐHCTĐ ngày 30/11/2020; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả 

thực hiện theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương; 

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh Ngô Mạnh Hùng; 

- Như trên; (thực hiện) 

- Phòng KGVX; 

- Lưu: VT, KGVX (Giang). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

 

 

Hoàng Việt Phương 

 

 

(Báo cáo) 
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