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THƯ KÊU GỌI
Vận động, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn huyện Mường Khương
----Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Các cơ quan Tỉnh đóng trên địa bàn huyện;
- UBND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn;
- Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện;
- Toàn thể Nhân dân các dân tộc huyện Mường Khương.
Trong thời gian vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực
Tỉnh ủy, Huyện ủy; sự điều hành của UBND tỉnh, huyện; sự vào cuộc của các
cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, đặc biệt là sức mạnh
đoàn kết, đồng lòng, chung sức của toàn thể Nhân dân, tỉnh Lào Cai, huyện
Mường Khương đã kiểm soát và không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn. Đồng
thời, thực hiện được mục tiêu kép “Vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”. Tuy
nhiên, từ ngày 30/11/2021, tình hình dịch bệnh covid-19 trên địa bàn huyện có
diễn biến phức tạp, đã xuất hiện các ca bệnh và rất nhiều trường hợp F1, F2.
Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy phòng chống dịch covid - 19
của huyện đã chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng trong huyện thực hiện truy vết, lấy
mẫu xét nghiệm, cách ly, khoanh vùng dập dịch nhằm khống chế, không để dịch
bệnh lây lan, diễn biến phức tạp. Các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị từ
huyện đến xã, thị trấn; các thôn, tổ dân phố đang tập trung cao độ “Chống dịch
như chống giặc”. Các y, bác sỹ, nhân viên y tế; cán bộ, chiến sỹ công an, quân
đội; phóng viên, tình nguyện viên, tổ Covid cộng đồng, tổ thiện nguyện... đang
làm việc ngày đêm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, dấn thân để
thực hiện các biện pháp khống chế, dập dịch. Cùng với lực lượng tuyến đầu, các

nhà hảo tâm, doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân trong và ngoài huyện
Mường Khương những ngày qua đã nhanh chóng phát huy tinh thần tương thân,
tương ái, đóng góp, ủng hộ kinh phí, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm ... để
kịp thời hỗ trợ cho các lực lượng phòng, chống dịch; chia sẻ động viên Nhân dân
trong khu vực cách ly (trong đó có rất nhiều trẻ em).
Hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp, một số thôn,
bản phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để phòng, chống dịch bệnh. Số
người gặp khó khăn trong đời sống do phải ở trong khu phong tỏa, cách ly, giãn
cách xã hội, thiếu việc làm... cần được hỗ trợ, giúp đỡ rất lớn, trong khi nguồn lực
của Nhà nước có hạn, rất cần sự chung tay, góp sức của toàn xã hội để hỗ trợ cho
công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là đảm bảo an sinh cho người nghèo, người
yếu thế, người cơ nhỡ, mất việc làm, đầu tư mua sắm các trang thiết bị y tế đáp
ứng yêu cầu phòng, chống dịch, sớm đưa các hoạt động của huyện trở lại trạng
thái bình thường.
Tiểu ban Vận động và huy động xã hội huyện Mường Khương kêu gọi toàn
thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các
doanh nhân, doanh nghiệp; các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện... phát huy
tinh thần đại đoàn kết dân tộc “Thương người như thể thương thân”, với phương
châm: “Người có của góp của, người có công góp công; có nhiều góp nhiều, có
ít góp ít” ủng hộ kinh phí, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu
phẩm... cho công tác phòng, chống dịch.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Khương trân trọng cảm ơn, tri ân
các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân, các tầng lớp Nhân
dân trong thời gian qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song với tinh thần, trách
nhiệm cộng đồng đã nhường cơm, sẻ áo, góp tiền, góp công, góp sức cùng với địa
phương nỗ lực phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an sinh xã hội. Ủy ban MTTQ
Việt Nam - Tiểu ban Vận động và huy động xã hội huyện Mường Khương tha
thiết kêu gọi các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân;
các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, trong và ngoài huyện tiếp tục chung tay, góp
sức ủng hộ để hỗ trợ các lực lượng; động viên Nhân dân vượt qua khó khăn, nhanh

chóng khống chế, đẩy lùi dịch bệnh đưa huyện Mường Khương trở lại trạng thái
bình thường mới.
- Ủng hộ bằng tiền mặt, hàng hóa, nguồn lực hiện vật: tiếp nhận trực tiếp tại
Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Mường Khương. (Địa chỉ: số 290 đường Giải Phóng 11-11, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương vào tất
cả các ngày trong tuần).
- Ủng hộ bằng chuyển khoản: qua số tài khoản Tài khoản tại Ngân hàng
Nông nghiệp & PTNT huyện Mường Khương:
+ Tên tài khoản: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Khương
+ Số tài khoản: 8805 201 002 805
(Liên hệ: VP: 02143 881 260; đồng chí Nguyễn Thị Hương: 0819 643 814)
Thời gian ủng hộ: Từ ngày 03/12/2021 đến khi Chủ tịch UBND huyện
Mường Khương có thông báo mới.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Khương - Tiểu
ban Vận động và huy động xã hội huyện xin trân trọng cảm ơn và mong muốn
nhận được sự quan tâm, tình cảm, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp và Nhân dân trong và ngoài huyện tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ để
góp phần quan trọng công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Mường Khương./.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Thường trực HU (b/c);
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19;
- TT Chỉ huy phòng, chống dịch covid-19;
- Thường trực HĐND - UBND huyện;
- Thành viên Tiểu ban Vận động và huy động
xã hội;
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các ban
ngành, đoàn thể huyện;
- UBND, UB MTTQ các xã, thị trấn;
- Lưu: MTTQ huyện.
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Nguyễn Hoàng Chiến
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
huyện Mường Khương

