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T TR4N T QUóC 1: BNH PH1k1C 

S6  

NgàyQ.(...  .f22-1 
Chuyn  
Lu ho Sd So'

'  ic Thông báo kin cüa Thu trnng ChInh phü v vic dng tip tic t 

chirc vn dng quyên gop phông, cMng dch covid- 19, Tiu ban Vn dng và buy 
ctng xã hi, Ban Chi dao  Quc gia phàng, chng dch Covid- 19 dâ xây drng Trang 
thông tin din tCr cüa Tiu ban vói dja chi: vandongxahoi.mattran.org.vn  ct dy 
mnh cong tác tuyên truyn, vn dng và huy dng ngun 1irc cüng chung tay üng h 

cong tác phông, chng djch bnh Covid- 19 và chäm lo h trçl Nhãn dan. 

D Trang thông tin din tCr cUa Tiu ban hoat dng hiu qua và ducic ph bin 
rng rãi tâi dông dão ted các t.ng lap nhân dan, Ban Thi.thng trirc Uy ban Trung 
uo'ng M.t trn To quOc Vit Nam d nghj các to chüc thành viên cüa Mt trn a, 
Trung uang và Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam các tinh, thành' ph6 trirc thuc 
Trung ucmg quan tam phôi hçrp trin khai mt s ni dung nhir sau: 

1. Co K hoach  O dja phucing, dcin vi trin khai humg rng tuyên truyn, giâi thiu 
ye Trang thông tin din tir cüa Tiu ban vâi dja chi: vandongxahoi.mattran.org.vn  ted 
dông dâo các hi viên, doàn viên và các tng iap nhàn dan. 

2. Phi hçp vOi Ban Tuyên giáo các tinh üy, thành üy, dâng üy trirc thuc 
Trung ucmg và các cci quan báo chI t chüc tuyên truyên sâu rng bang nhiêu hInh 
thiic v miic dIch nghia vic vn dng và huy dng ngun 1c cng chung tay üng 
h cong tác phông, cMng djch bnh Covid- 19 và chain lo h trçl Nhãn dan, to s1r 
quan tam, huang 1rng cüa các hi viên, doàn viên và các tang lop nhân dan tIch circ 
hu&ng 1'rng và tham gia. 

3. Quan tam chi d.o các cci quan báo chItrong phm vi quàn 1 xây drng 
chucing trInh, k hoach tuyên truyên giOi thiu ye Trang thông tin din tir cüa Tiêu 
ban ted dông dão các hi viên, doàn viên và các thng lap nhân dan. To chüc tuyên 
truyn trên các n phâm, báo din tü, bàn tin, Trang Thông tin din t'r do dcm v 
mInh quân 1; Däng toàn van Thu kêu gçi 4n dng üng h cong tác phOng, chOng. 
djch Covid-19 cüa Doàn Chü tjch Uy ban Trung ucing MTTQ VietNam và dua 
banner co duing link cüa Trang thông tin din tü cüa Tiêu ban Vn 

- Các t chfrc thành viên cüa Mt trn & Trung irong; 
- Uy ban MTTQ Vit Nam các tinh, thành ph triyc thuc Trung irong. 

C cü cOng van s 63 86/VPCP-QHDP, ngày 12/9/2021 cüa Van phông ChInh 



dng và buy dng xã hi, Ban Chi do Quc gia phông, chng djch Covid-19 trén 
Website cUa dan vj, cüa các ca quan báo chI trrc thuc dan vj. 

Ban Thi.thng trirc Uy ban Trung uang MTTQ Vit Nam trân trçng d nghj các 
t chüc thãnh viên cüa M.t trn & Trung i.rang và Uy ban MTTQ Vit Nam các tinh, 
thành ph trirc thuc Trung xang quan tam phi hçip trin khai các ni dung nêu trênk - 

TM. BAN THU'ONG TRLrC 
P110 CHU TJCH- TONG THu K\ Noinhn: 

-Nhi.rtrên; 
- Ban Chi dao  Qu6c gia phOng, chng djch 

Covid — 19; 
- Chü tjch Do VAn Chin (d b/c); 
- Các ding chI Phó Chi tjch; 
- B Y th (co quan TTBCDQG phOng, 

chông djch covid- 19); 
- Các ban, dcin vj co quan; 
-LixuVP,BTG. 


	Page 1
	Page 2

