
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /UBND-NLN 
V/v vận động ủng hộ hàng hóa, sản phẩm 

nông sản hỗ trợ phòng chống dịch  

Covid-19 cho nhân dân TP Hà Nội 

Yên Sơn, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các đơn vị 

  trường học và các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện; 
- Hiệp Hội doanh nghiệp huyện Yên Sơn; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Nhằm phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chung sức, đồng lòng quyên 

góp, ủng hộ để giúp nhân dân thành phố Hà Nội hiện đang bị ảnh hưởng do dịch 
bệnh Covid-19 gây ra. 

Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

doanh nghiệp, Hợp tác xã, trường học, cán bộ, công nhân viên chức, người lao 
động, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia ủng hộ hàng hóa, sản phẩm nông 

sản với tinh thần chung sức hỗ trợ nhân dân thành phố Hà Nội phòng chống dịch 
Covid-19, cụ thể như sau: 

1. Về chủng loại hàng hóa vận động ủng hộ 

Hàng hóa, sản phẩm nông sản của huyện (miến dong, bún khô, phở khô, bí 

quả, chuối, măng, lạc, các loại củ, quả, rau...) có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ 
sinh an toàn thực phẩm. 

2. Về thời gian ủng hộ và tiếp nhận hàng hóa 

- Đợt 1: Từ ngày 07/9 đến ngày 12/9/2021. 

- Đợt 2: Từ ngày 20/9 đến ngày 25/9/2021. 

- Nơi tiếp nhận:  

+ Tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, địa chỉ: Tổ dân phố Trầm Ân, 

thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

+ Tại Trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

- Thông tin liện hệ để ủng hộ: Đồng chí Tạ Văn Tình, Trưởng Phòng Nông 
nghiệp và PTNT, số điện thoại: 0912529924; đồng chí Trần Hữu Hùng, Chủ tịch 

Hội Nông dân huyện, số điện thoại: 0912504138; đồng chí Vũ Thị Toan, Chỉ tịch 
Hội Chữ thập đỏ huyện, số điện thoại: 0972541868; đồng chí Đinh Văn Bắc, Giám 

đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, số điện thoại: 0912369064; các đồng 
chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa 
bàn tham gia ủng hộ hàng hóa, sản phẩm nông sản với tinh thần chung sức hỗ trợ 

nhân dân Thành phố Hà Nội phòng chống dịch Covid-19. Hàng hóa, sản phẩm 
nông sản tiếp nhận tổ chức phân loại, đóng gói vận chuyển về Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp huyện trong thời gian nêu trên. 
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4. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì , phối hợp với Hội 

Nông dân huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 
tổ chức tiếp nhận, phân loại và đóng gói hàng hóa, chủ động liên hệ với Hội Nông 

dân tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh để vận chuyển hàng hóa tiếp nhận được. 

Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn trân trọng có ý kiến./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Hội Nông tỉnh (phối hợp); 
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh (phối hợp); 
- Thường trực Huyện uỷ (báo cáo); 
- Thường trực HĐND huyện (báo cáo);   
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Chánh, PCVP huyện; 
- Lưu VT, NLN. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

 

Nguyễn Hữu Phương 
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