
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TRÀ CÚ 

 

Số:          /UBND-TH 

V/v triển khai vận động 
“Tháng Nhân đạo” năm 2022 

trên địa bàn huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Cú, ngày         tháng 5 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện. 
 

           Theo đề nghị của Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ huyện tại Tờ trình  

số 01-TTr/BCH ngày 04/5/2022.  

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thống nhất chủ trương cho Hội Chữ thập đỏ 

huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện 

và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai vận động “Tháng 

Nhân đạo” năm 2022 trong cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, các tổ chức, cá 

nhân, doanh nghiệp,…  

 Các hoạt động nhân đạo phải phù hợp, thiết thực, ý nghĩa; công tác vận động 

phải đảm bảo thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả thực hiện báo cáo về Hội 

Chữ thập đỏ tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện theo đúng quy định. 

 Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân 

dân huyện nắm, chỉ đạo./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các phòng, ban, ngành huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- LĐVP; 
- Lưu: VT, NCTH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Tăng Thị Thắm 
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