ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC QUỐC GIA-HCM
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TP.HCM, ngày 17 tháng 8 năm 2021

*
Số 57-CV/ĐU
“V/v vận động ủng hộ đồ bảo hộ và lương thực cho
lực lượng tuyến đầu và người dân khó khăn
trên địa bàn TP. HCM”

Kính gửi: - Các Chi bộ trực thuộc;
- Các tổ chức đoàn thể.
Thực hiện Công văn số 115-CV/ĐU, ngày 16/8/2021 của Đảng ủy ĐHQGTP.HCM về vận động ủng hộ đồ bảo hộ và lương thực cho lực lượng tuyến đầu
và người dân khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Để góp phần động viên, chia sẻ những khó khăn cho các lực lượng tuyến
đầu và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời thể hiện tính tiên phong của
Đảng viên, đoàn viên trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 và trách nhiệm
với cộng đồng, Đảng ủy đề nghị các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể chính
trị- xã hội, tổ chức quán triệt, triển khai việc vận động, đóng góp như sau:
Về hình thức vận động: “Mỗi đảng viên, đoàn viên, hội viên ủng hộ 10kg
gạo và 01 bộ đồ bảo hộ” trị giá 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng chẵn).
(10 ký gạo x 20.000 = 200.000đ; 01 bộ đồ bảo hộ x 100.000đ)
Đối với đảng viên, đoàn viên, hội viên là sinh viên (đóng góp tùy khả năng)
Về phương thức vận động: từng cấp ủy chi bộ trực thuộc, các tổ chức
đoàn thể của trường, tuyên truyền rõ ý nghĩa đợt vận động đến từng đồng chí
đảng viên, đoàn viên, hội viên trong đơn vị, tự nguyện đóng góp ủng hộ, tùy theo
sức của mình lần này hoặc tham gia những lần tiếp theo khi thành phố tiếp tục
phát động các phong trào trong thời gian tới (có thể ủng hộ nhiều hơn mức vận
động).
Về tiếp nhận ủng hộ:
- Đối với các chi bộ: tổ chức tiếp nhận, lập danh sách, tổng hợp số tiền của
đảng viên đã đóng góp, sau đó gửi danh sách và số tiền tổng về Văn phòng Đảng
ủy trường.
- Đối với Công đoàn trường: tổ chức vận động quyên góp trong cán bộ,
viên chức, người lao động không phải là đảng viên, sau đó tổng hợp gửi về
VPĐU trường.

- Đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường: tổ chức vận
động, quyên góp từ đoàn viên, hội viên không phải là đảng viên, sau đó tổng hợp
gửi về VPĐU trường.
Thời gian tiếp nhận: đến hết ngày 30/8/2021
Trên cơ sở tiếp nhận số tiền từ các tổ chức, Văn phòng đảng ủy sẽ tổng hợp
số tiền và gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
theo tinh thần công văn số 115 –CV/ĐU, ngày 16/8/2021 của Đảng ủy Đại học
Quốc gia TP.HCM quy định.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, thắc mắc, đề nghị liên hệ đồng
chí Vũ Văn Điệp đảng ủy viên, phụ trách công tác Dân vận của Đảng ủy trường,
điện thoại 0917111502.
Trân trọng.
Nơi nhận:
- BCH đảng bộ;
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- Các chi bộ trực thuộc;
- Công Đoàn trường;
- Đoàn Thanh niên trường;
Lưu VPĐU
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