
UBND TỈNH AN GIANG 

             SỞ Y TẾ 

    Số: 862/SYT-KHTC 

V/v tham gia đóng góp ủng hộ 

quỹ hỗ trợ công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 và  

hỗ trợ nhân dân đang bị thiệt 

hại do hạn hán 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Giang, ngày  06  tháng  4  năm 2020 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

 

Thực hiện Công văn số 701-CV/ĐUK ngày 27 tháng 3 năm 2020 của 

Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tham gia đóng góp ủng hộ 

quỹ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ dân dân đang bị 

thiệt hại do hạn hán. 

Để thực hiện tốt phong trào toàn dân hưởng ứng phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 và hỗ trợ nhân dân đang bị thiệt hại do hạn hán trên địa bàn tỉnh An 

Giang. Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động đến công chức, 

viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị chung tay hưởng ứng đóp góp 

tối thiểu 01 ngày (một ngày) lương để ủng hộ quỹ công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 và hỗ trợ nhân dân đang bị thiệt hại do hạn hán do Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động vào ngày 21/3/2020 với hình thức tiếp 

nhận ủng hộ cụ thể như sau: 

1. Tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản ngân hàng (Tên tài khoản: Ban Cứu trợ 

tỉnh An Giang; số tài khoản: 6700 20100 7755 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh An Giang). 

2. Tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt, tại Kế toán Quỹ Cứu trợ thuộc Văn 

phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (Địa chỉ: số 21, đường Nguyễn 

Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang). 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị trực thuộc để biết và thực hiện. 

Trân trọng kính chào./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 
 

 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
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