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“về việc ủng hộ đồng bào Miền trung chịu thiệt hại do bão, lũ”
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Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/ĐTNK ngày 23/10/2020 của Đoàn khối
doanh nghiệp về việc tổ chức chưong trình thiện nguyện “Thương về Miền
Trung” năm 2020.
Đe thể hiện tinh thần “tương thân tương
lành đùm lá rách ”, kịp
thời giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn, mất mát của nhân dân các tỉnh Miền
Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt và cơn bão sô 9.
Đoàn thanh niên Công ty phát động chương trình ủng hộ đồng bào Miền
Trung cụ thê như sau:
- Đối tượng vận động ủng hộ: Toàn thế Đoàn viên thanh niên các Chi
đoàn trong toàn Công ty; khuyến khích sự ủng hộ của cán bộ, CNVLĐ không
phải đoàn viên, thanh niên.
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- Nội dung ủng hộ:
+ Ung hộ tiên mặt: vận động sự ung hộ băng tiên mặt theo lòng hảo tâm.
+ ủ n g hộ vật dụng thiết yếu: quần áo, giày dép, đồ dùng thiết yếu còn sử
dụng tốt, lương thực, thực phấm, vật tư y tế...
- Hình thức ủng hộ: Các Chi đoàn tô chức vận động ủng hộ tại đơn vị
mình; tiêp nhận, tông hợp lên Đoàn thanh niên Công ty trước ngày 09/11/2020
(qua Đ/c Phúc
Phó
bíthư
khăn nhât đông bào Miên Trung theo Chương trình của Đoàn khôi Doanh
nghiệp.
Đây là nội dung hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đề nghị các chi
đoàn triến khai thực hiện đê chương trình đạt kết quả./.
Nơinhận:
-NhưKg;
- Chú tịch Cty (b/c);
- Các PGĐ Cty (b/c);
- CĐCS, Hội CCB Công ty;
- BTV Đoàn khối DN (b/c);
- Lưu: ĐTN.
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