
tri naN MÀrlRÂNgo qtiôc vryr NAM
TII§H HA NAM

ceNG noÀ xÂ ugr cnû Ncrfia vET NAM
DQc lfp - Tr; do - H4nh phüc

Hà Nam, ngày2Lthâng ê nàm 2021

i du'.

('uS (;

Kinh güi: Câc co quan, dcrn vi, tô chrfrc, doanh nghiÇp, câ nhân.

Truôc diên bién phric tpp cüa dich bÇnh Covid-l9 trên dla bàn tinh và câ nuôc, vôi
tinh thfu "Chdng dlch nhu chting gidc", vôi sç vào cuQc dàng bq cüa câc câp, câc ngà,nh,
M?t tr3n Tô qu6c, câc tô chric thành viên và sg chung srîc dàng lông cüa toan thé nhân
dân, tinh Hà Nam <lâ và dang kiém soât tucrng dOi tOt tintr hinh dlch bçnh Covid-l9. Tuy
nhiên, dich bênh vân dang diên bién phric tpp, khô luùng, tâc d§ng nhièu màt itén dùi
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sông, viÇc làm và phât triên kinh tê - xâ hQi.

Hucmg tmg Lùi kêu ggi cüa Doàr:r chü tich Üy ban Trung uong M?t tr?n Tô quôc ViÇt
Narn vè phât <Iông dgt cao <tiém ung hô phông, chi5ng dich Covid-l9; vôi muc tiêu hang <làu

1à dâm bâo an sinh xâ h§i, an toàn sric khôe cho Nhân dân, trong dô tqp trung ru tiên ngrôn
lçc mua viic-xin ngua Covid-|9. Ûy ban Mët t?n Tô quôc ViÇt Nam tinh Hà Nam ttra thiét
kêu ggi câc c<y euffi, don vi, tô chûc, doanh nghiÇp, câc nhà hâo tâm bàtg tinh câm sâu sÉc và
trâch nhiêm voi q§ng dông, hây tfch cyc tham gia ung hQ bàng tièn, hiÇn vft, trang thiét bi,
mây môc, nhu yéu phâm...dé chung süc cùng chinh quyèn vugt qua <fai dich Covid-l9.

Mrfrc ring hQ: Oôi vOi crân bQ, công chûc, viên chüc, lçc lugng vü trang, công nhân

và nguôi lao d§ng, môi nguùi ung h0 tOi tfriéu 0l ngày luong; câc ttôi tugng khâc ung hQ

tuy theo khâ nàng và lông hâo tâm vôi tinh thàn cao ntrât.

M9i sg tlông g6p, üng hQ bàng tièn xin chuyên vè Üy ban Mpt trân Tô qui5c tinh Hà
Nam (duong Lÿ Thdi Tô, phuàng Lê Hàng Phong, thành pnO fn* Lÿ) trVc tiép hopc

chuyén khoan qua s6 TKz 124 000 075 497 tpi Ngân hàng thuong mgi Cô phàn Công

thnong ViÇt Nam - Chi nhânh Hà Nam. DiÇn thop liên hê: 0946 692 668.

Ûng hô bàr,g hiÇn v4t: tiép nhan tai sô Y té Hà Nam (duong Trràng Chinh, thành
pna rn* Lÿ).DiÇnthopi liên hÇ: 0912 ts7 2s7.

Rât mong nhân dugc sU quan tâm, üng hô kip thùi cüa quÿ vi.
Trân trgng câm crn!

TM. UB MTTQ VrEr NAM riNU UÀ Navr
TICH

rHtI rÊu Ger
gia huông rfrng ilqt cao tliêm quyên gôp, üng hQ

phông, ch6ng dich bÇnh Covid-l9
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