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THÔNG BÁO 
Phát động ủng hộ kinh phí phòng chống dịch Covid-19  

trên địa bàn thị xã La Gi 
----- 

Thực hiện thư kêu gọi của Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh ngày 27/7/2021 về 
việc ủng hộ kinh phí để cùng chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn của tỉnh nhà và 
thị xã La Gi trong phòng chống dịch Covid-19; với tinh thần tương thân tương ái, 
chung tay cùng với các cấp, các ngành cùng Nhân dân trong tỉnh và thị xã La Gi 
phòng, chống dịch Covid-19; Cấp ủy Chi bộ thông báo phát động ủng hộ kinh phí 
phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã La Gi, cụ thể như sau:  

Hình thức ủng hộ: Tinh thần tự nguyện theo cá nhân, bằng tiền mặt. 

Thời gian ủng hộ: Từ khi ra thông báo đến 11h30 ngày 05/8/2021.  

Kinh phí ủng hộ của đảng viên gửi về đồng chí Lê Thị Nhung - đảng viên 
phòng TC-TH (số điện thoại 0937696269) để tổng hợp và Chi bộ gửi về Đảng ủy 
Khối để trao tặng đến thị xã La Gi.  

Những đóng góp của đảng viên Chi bộ Trường là nguồn động viên thiết thực, 
ý nghĩa, góp phần to lớn cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà chung 
tay trong “cuộc chiến” phòng, chống dịch Covid-19 đạt kết quả cao nhất; Cấp ủy 
chi bộ rất mong tất cả các đảng viên trong Chi bộ quan tâm ủng hộ, tích cực và kịp 
thời.  

Trân trọng./. 

(đính kèm Thư ngỏ của Đảng ủy Khối)  

Nơi nhận: 
- Đảng viên trong CB, 
- Mạng NB (CB,CQ), 
- Lưu Chi bộ.        

T/M CẤP ỦY 
BÍ THƯ 

 
 

(Đã ký)  
 

Trần Thị Kim Chung 
 

 
 



                                       

  ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP 
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* * * 
 

THƯ NGỎ  

                                Kính gửi: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở. 

          
 

 Những ngày qua, đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 ở nước ta bùng phát mạnh trở 
lại, lan rộng ra nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Tại tỉnh ta, trên địa bàn thị xã La Gi số 
ca mắc ngày càng tăng, tình hình diễn biến dịch bệnh ở đây rất phức tạp, khó lường; 
hiện nay trang thiết bị, vật tư y tế đang thiếu thốn.  

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 
tỉnh, các cấp, các ngành cùng Nhân dân trong tỉnh đã và đang triển khai thực hiện 
quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả nhiều biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 với sự 
chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, nhằm thực 
hiện bằng được mục tiêu sớm khống chế dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân. 

Để công tác phòng, chống dịch bệnh thành công hơn nữa, rất cần sự chung tay, 
đóng góp từ nhiều nguồn lực trong tỉnh. Với tinh thần đó, Ban Thường vụ Đảng ủy 
Khối đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng 
viên trong Đảng bộ Khối với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm với quê hương, với cộng 
đồng tham gia ủng hộ kinh phí (trên tinh thần tự nguyện) cùng chia sẻ những khó 
khăn, thiếu thốn với thị xã La Gi.  

Các cấp ủy cơ sở tổng hợp kinh phí đóng góp của chi, đảng bộ mình gửi về Văn 
phòng Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận (vui lòng liên hệ đồng 
chí Lại Thị Yến Linh - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối, số điện thoại: 
0918470260 hoặc 0252.3819346) để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổng hợp, tổ chức 
trao tặng đến thị xã La Gi. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ báo cáo cụ thể kết quả 
đợt vận động này đến cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở bằng hình thức phù hợp. 

Những đóng góp của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng thật sự là nguồn động 
viên thiết thực, ý nghĩa, góp phần to lớn cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh 
Bình Thuận chung tay trong “cuộc chiến” phòng, chống dịch COVID-19 đạt kết quả 
cao nhất. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối rất mong sớm nhận được sự quan tâm, ủng 
hộ tích cực, kịp thời của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối trước ngày 
06/8/2021. 

Trân trọng cảm ơn! 

                                                                          Bình Thuận, ngày 27 tháng 7 năm 2021 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 
 
 
 

Lê Thị Hải Duyên 
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