
HỘI CTĐ TỈNH PHÚ THỌ 

 HUYỆN HỘI LÂM THAO 
_______________________ 

 

Số: 09/CV - CTĐ 
“V/v: Hưởng ứng Lời kêu gọi ủng hộ nhân 

dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________________________ 

 

                   Lâm Thao, ngày 21 tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi: Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn và đơn vị tương đương 
 

Ngày 12/02/2023, Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ra Lời 

kêu gọi vận động ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri khắc phục thảm hoạ động đất. 

Thực hiện Công văn số: 20/CV-CTĐPT ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Hội 

CTĐ tỉnh Phú Thọ V/v Hưởng ứng Lời kêu gọi ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri. 

 Để hưởng ứng lời kêu gọi, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ huyện Lâm 

Thao yêu câu các cấp Hội trong toàn huyện vận động cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, 

tình nguyện viên Chữ thập đỏ, các nhà hảo tâm ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri như sau: 

1. Tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt 

Nam, Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ. 

Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn và đơn vị tương đương chủ động tổ chức các hoạt động 

quyên góp bằng tiền để ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri khắc phục hậu quả 

thảm họa động đất. 

2. Thực hiện nghiêm túc công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống; đảm bảo 

công khai, minh bạch và quản lý theo đúng quy định các nguồn tiền, hàng vận động được. 

3. Thời gian tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện trợ giúp nhân dân Thổ 

Nhĩ Kỳ và Xy-ri khắc phục hậu quả thảm họa động đất đến hết ngày 30/05/2023. 

Số tiền, ủng hộ được nộp về địa chỉ hoặc tài khoản sau: Hội Chữ thập đỏ 

huyện Lâm Thao, Khu 1, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ. (tầng 1 

tòa nhà Trung tâm Chính trị huyện Lâm Thao) 

 Tài khoản số: 1000007058152045 tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Lâm Thao. 

(ghi rõ Ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri) 

Căn cứ nội dung trên, đề nghị Hội CTĐ các xã, thị trấn và các đơn vị tương 

đương triển khai thực hiện đầy đủ./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ (Để b/c) 

- TTTU, UBND huyện (Để b/c); 

- UBMTTQ Việt Nam huyện Lâm Thao (Để b/c); 

- Ban Dân vận Huyện ủy (Để b/c); 

- ĐU, UBND các xã, thị trấn (Để p/h); 

- Hội CTĐ các xã, thị trấn và đơn vị tương 

đương (Để t/h); 

- Lưu CTĐ. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nguyễn Thị Hương Dịu 
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