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                  Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở.              

 

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị 

bỏ lại phía sau”; trên cơ sở Văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy số 1304-CV/TU ngày 

11/10/2022 về việc thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị 

bỏ lại phía sau” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo năm 2022”; Văn bản số 

5854/UBND-VX2 ngày 13/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hưởng ứng 

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, Giám đốc Sở Công Thương giao các 

phòng chuyên môn, đơn vị và công chức, viên chức (CBCC,VC), lao động thuộc 

Sở triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Văn phòng chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở trên 

cơ sở Văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Thư ngỏ vận động ủng hộ Quỹ 

“Vì người nghèo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 của Ủy ban Mặt trân Tổ quốc tỉnh, kịp thời 

tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của việc vận động đóng góp ủng hộ Quỹ 

“Vì người nghèo” để CBCC,VC lao động thuộc Sở và các doanh nghiệp lĩnh vực Công 

Thương trên địa bàn tỉnh biết, cùng tham gia. 

2. Công chức, viên chức, lao động thuộc Sở với tinh thần tự nguyện và theo 

khả năng, điều kiện thực tế đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Giao Văn 

phòng Sở chủ trì phối hợp với Công đoàn cơ quan Văn phòng Sở và Công đoàn 

Trung tâm vận động, lập danh sách tiếp nhận ủng hộ của CBCC,VC, lao động; tổng 

hợp gửi Ủy ban Mặt trân Tổ quốc tỉnh. Thời gian tiếp nhận ủng hộ bắt đầu từ 

20/10/2022 và kết thức trước 05/11/2022. 

3. Đề nghị Công đoàn ngành Công Thương; các phòng chuyên môn, đơn vị theo 

lĩnh vực chuyên môn được giao thực hiện tuyên truyền, vận động các đơn vị, doanh 

nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. 

Với các nội dung nêu trên, yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị và 

CBCC,VC lao động tổ chức triển khai./. 
 

Nơi nhận:          
- Như trên; 

- CĐ Văn phòng, CĐ Trung tâm; 

- Lưu VT, VP1. 
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