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CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 10 tháng 6 năm 2021

Số: 26/CĐVC
V/v hưởng ứng tham gia đóng góp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc
Thực hiện Hướng dẫn số 25/HD-TLĐ ngày 04/6/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng
LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn hưởng ứng Chương trình “Vắc-xin cho công nhân” và
Công văn số 797/LĐLĐ-CTCS, ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về
việc “Hưởng ứng tham gia đóng góp phòng, chống dịch bệnh Covid-19”;
Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch bệnh Covid-19”
của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị;
Ban Thường vụ CĐVC tỉnh phát động đoàn viên, CBCCVCLĐ thuộc CĐVC
tỉnh tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 với một số nội dung sau:
1. Các CĐCS trực thuộc tuyên truyền, vận động đoàn viên, CBCCVCLĐ tích
cực hưởng ứng ủng hộ, đóng góp kinh phí, trang thiết bị để phục vụ cho công tác
phòng, chống dịch Covid-19, trọng tâm là việc huy động kinh phí mua vắc-xin để tiêm
phòng, góp phần kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng cho nhân
dân, cho công nhân lao động và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
2. Hình thức ủng hộ và thời gian thực hiện:
2.1. Đoàn viên, CBCCVCLĐ nhắn tin ủng hộ theo cú pháp: COVID NK gửi
1408, trong đó N là số bất kỳ trong khoảng từ 1 đến 2.000, K là thể hiện đơn vị nghìn
đồng. Ví dụ: Ủng hộ 20 nghìn đồng nhắn COVID 20K.
- Thời gian: Từ nay cho đến khi có thông báo đóng tổng đài.
2.2. Các công đoàn cơ sở trực thuộc kêu gọi, quyên góp tiền, hiện vật ủng hộ
của đoàn viên, CBCCVCLĐ và đóng góp trực tiếp tại Ủy ban MTTQ các huyện, thị
xã, thành phố hoặc Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị.
- Thời gian thực hiện: từ ngày 02/6/2021 đến ngày 31/8/2021.
2.3. Đóng góp, ủng hộ chương trình “Vắc-xin cho công nhân” thông qua
Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng-Báo Lao động:
• STK: 113000000758 - Vietinbank, Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
• STK: 0021000303088 - Vietcombank, Chi nhánh Hà Nội.
• STK: 12410001122556 - BIDV, Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
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• STK: 1005755579 - tại Ngân hành SHB, Chi nhánh Hà Nội.
• Số tài khoản USD: 115000196228-Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine.
- Thời gian thực hiện: bắt đầu từ ngày 23/5/2021, cho đến sau 20 ngày kể từ
khi Chính phủ công bố hết dịch Covid-19.
2.4. Các CĐCS thành viên khu vực kinh doanh, các Dự án Phi chính phủ:
Đề xuất người sử dụng lao động chuẩn bị dành nguồn kinh phí để mua vắc-xin
phòng Covid-19 cho đoàn viên, người lao động đang làm việc tại đơn vị mình. Đồng
thời, căn cứ điều kiện nguồn tài chính của công đoàn cơ sở thành viên để có thể tham
gia hỗ trợ một phần kinh phí cùng với người sử dụng lao động mua vắc-xin tiêm
phòng dịch cho đoàn viên, người lao động tại đơn vị mình.
Đối với những đơn vị nếu có điều kiện thì xem xét hỗ trợ, tài trợ cho Quỹ vắcxin phòng chống dịch Covid-19, kinh phí gửi về:
+ Các số tài khoản: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD) và
211101429996868 (EUR) tại BIDV, Chi nhánh Hà Nội.
+ Số tài khoản: 3761.0.9098869.91999 (USD); 3761.0.9098786.91999 (EUR)
tại Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước Việt Nam.
3. Các CĐCS trực thuộc tổng hợp, báo cáo số liệu (theo mẫu gửi kèm) kinh phí
thực hiện chương trình ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 (sau mỗi đợt phát
động tại đơn vị mình) về CĐVC tỉnh email: congdoanvienchucquangtri@gmail.com.
Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện những nghĩa cử cao đẹp,
tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái của dân tộc. Ban Thường vụ CĐVC tỉnh đề nghị
các CĐCS trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện.
Nơi nhận:

TM.BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

- LĐLĐ tỉnh;
- Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh;
- Như trên;
- Lưu: VT CĐVC.
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