
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số: 1131 /UBND-KGVX An Giang, ngày 27 tháng 10 năm 2020 

V/v vận động, tổ chức các hoạt 

động quyên góp hỗ trợ đồng 

bào vùng bị thiên tai 

 

 

 

Kính gởi:   

- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố; 

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh. 

Căn cứ Công văn số 8801/VPCP-NN ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Văn 

phòng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức vận động, quyên góp tự 

nguyện hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị 

các cấp ngành, hội, địa phương quan tâm chỉ đạo và thực hiện: 

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

các cấp trong việc tổ chức vận động quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng bị thiên tai; 

chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc quyên góp tự nguyện và xử lý nghiêm các trường 

hợp trục lợi trong việc vận động, quyên góp hỗ trợ theo quy định của pháp luật. 

- Tuyên truyền, vận động, khuyến nghị các tổ chức, cá nhân, cơ sở từ thiện 

trên địa bàn tỉnh nên phối hợp cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh để có các thông tin chính xác, chính thống trước khi tổ chức 

đi thiện nguyện, cứu trợ, … cũng như cần hợp tác với chính quyền nơi bị thiên tai 

để được hướng dẫn hỗ trợ cứu trợ kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo an toàn về 

tính mạng và tài sản, an ninh trật tự xã hội; thực hiện đúng theo quy định tại Nghị 

định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về vận động, 

tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân 

khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân 

mắc bệnh hiểm nghèo.   

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Phòng: KGVX, TH; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Phước 
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