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TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban ngành, đảng, đoàn thể thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị, trường học, các doanh nghiệp,  

các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân 

nhân, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho 

nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ”, 

Trong nhiều năm qua, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và xây dựng Quỹ “Đền ơn 

đáp nghĩa” đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, các phòng, ban, đơn 

vị, đoàn thể, các doanh nghiệp, các đền chùa, xứ đạo và nhân dân trên địa bàn 

đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ.  

UBND thành phố Lạng Sơn trân trọng cảm ơn và ghi nhận những nghĩa 

cử cao đẹp của các tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trong 

những năm qua. 

Trong giai đoạn 2016 - 2021, bằng nguồn đóng góp của nhân dân, cán bộ, 

công chức và các nhà hảo tâm đã xây mới, sửa chữa được 18 nhà cho đối 

tượng chính sách, tổng giá trị hỗ trợ 600 triệu đồng. Để thành phố có nguồn 

lực nhằm tiếp tục giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho các thương binh, bệnh binh, 

gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn, nhân kỷ niệm 74 năm 

Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021), UBND thành phố kêu gọi 

các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, các doanh nghiệp, các đền chùa, xứ đạo, cán bộ 

công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm phát huy truyền thống 

“Uống nước nhớ nguồn” hãy đóng góp ủng hộ Quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” thành 

phố Lạng Sơn năm 2021. 

 1. Đối tượng vận động 

 - Cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang: vận động đóng góp từ 

một ngày lương trở lên. 

 - Các hộ gia đình: 

 Hộ gia đình ở phường: Mức vận động đóng góp 10.000đ trở lên/hộ/năm. 

 Hộ gia đình ở các xã: Mức vận động đóng góp 5.000đ trở lên/hộ/năm. 

 - Lao động thuộc các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các 

tấm lòng hảo tâm từ thiện: Vận động đóng góp theo khả năng và lòng hảo tâm. 
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 2. Thời gian vận động: Từ tháng 7 năm 2021 đến hết năm 2021. 

 3. Địa chỉ đóng góp ủng hộ 

 - Đối với hộ gia đình: Ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của phường, xã. 

 - Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, các nhà hảo 

tâm: Ủng hộ Quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” thành phố Lạng Sơn. 

 Cơ quan tiếp nhận trực tiếp: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

thành phố (số 02 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. SĐT: 

0205.3726.357) hoặc gửi vào tài khoản Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thành phố: 

3761.0.1017452.91011 tại Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn. 

 UBND thành phố Lạng Sơn rất mong nhận được sự đồng tình, ủng hộ của 

các cơ quan, đơn vị và các cá nhân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

 Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TT Thành uỷ (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND; 

- CPVP, CVVX; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT . 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Bích Diệp 
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