
  TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN 

 
             Số:        / LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 

V/v vận động quyên góp ủng hộ 
phòng, chống dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
     Nghệ An, ngày          tháng 10 năm 2021 

 
 

          Kính gửi:  

- Liên đoàn  Lao động các huyện, thành, thị; 

      - Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc. 

 

 

 Hưởng ứng Thư kêu gọi ngày 15/9/2021 của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam, thực hiện Văn bản số 99/KH-MTTQ-BTT ngày 

28/9/2021 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An về việc tổ chức 
vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động 

tỉnh Nghệ An đề nghị các đơn vị tích cực thực hiện đợt vận động do Trung ương 
và tỉnh phát động, với các nội dung như sau: 

  1. Đối tượng vận động:  

  - Đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước. 

  - Người lao động trong các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, tổng công ty 

không bị ảnh hưởng nhiều do dịch bệnh Covid-19. 

  - Vận động các cơ sở lưu trú, các chủ phòng trọ, khách sạn miễn giảm tiền 
thuê phòng cho công nhân lao động, miễn giảm cho doanh nghiệp thực hiện “1 

cung đường 2 điểm đến” trong quá trình phòng chống dịch. 

  - Vận động đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp ngày công, tham gia các hoạt 

động phòng, chống dịch phù hợp với khả năng. 

  2. Thời gian vận động: Bắt đầu từ ngày 28/9/2021 đến ngày 15/11/2021. 

 3. Tiếp nhận nguồn lực ủng hộ: 

  a, Tiếp nhận kinh phí: 

 - Đối với Liên đoàn Lao động các huyện, thị, thành phố: Trực tiếp liên hệ 
và chuyển tiền về MTTQ các địa phương.  

- Đối với Công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc: Trực tiếp gửi tiền 
mặt về MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An hoặc chuyển khoản qua tài khoản của Ban 

Cứu trợ tỉnh nghệ An: 

+ Tài khoản: 3751.0.3008897 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An; 



+ Tài khoản: 5101.00088.56666 tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư 
và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An. 

  b, Tiếp nhận ngày công: 

  - Phối hợp với MTTQ các địa phương tham gia các hoạt động phòng chống 
dịch.   

 Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện; tổng hợp 
số liệu báo cáo nhanh kết quả vận động, quyên góp về Liên đoàn Lao động tỉnh 

Nghệ An, trước ngày 17/11/2021 (qua Ban CSPL&QHLĐ).  

 

 
 

  

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng LĐLĐ Việt Nam (b/cáo); 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh (để biết);  
- Các ban LĐLĐ tỉnh; 
- Lưu VT, CSPL & QHLĐ./. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

                  Nguyễn Chí Công 
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