UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 540 /SGDĐT-VP
V/v hưởng ứng phát động toàn
dân tham gia phòng, chống dịch
Covid-19

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 31 tháng 3 năm 2020

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã.
Thực hiện Công văn số 315/MTTQ-BTT ngày 26/3/2020 của Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh Gia Lai về việc “Hưởng ứng phát động toàn dân tham gia phòng,
chống dịch Covid-19” (có Công văn kèm theo); Thông báo kết luận số 1905TB/TU ngày 24/3/2020 của Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai về việc vận động quyên
góp hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19;
Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc; nhằm
chung tay cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch Covid-19, có thêm
nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, đảm bảo an sinh xã hội,
an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tích cực tham gia ủng
hộ kinh phí, vật chất để phòng, chống dịch Covid-19.
I. ĐỐI TƯỢNG VẬN ĐỘNG
1. Đối tượng vận động
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục
trên địa bàn tỉnh (trừ hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách).
2. Mức vận động: Trên tinh thần tự nguyện.
II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC ỦNG HỘ VÀ TIẾP NHẬN
1. Thời gian vận động, quyên góp và tiếp nhận
- Thời gian vận động, quyên góp bắt đầu từ ngày 26/3/2020 và kết thúc sau
10 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19.
- Thời gian chuyển tiền, hàng hóa: Thực hiện ngay trong thời gian vận động
quyên góp và kết thúc sau 30 ngày, kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết
dịch Covid-19.
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2. Hình thức ủng hộ
a) Ủng hộ bằng tiền Việt Nam đồng qua chuyển khoản
- Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai.
- Số tài khoản: 62110000200550.
- Tại ngân hàng BIDV Nam Gia Lai.
b) Ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt
- Địa chỉ tiếp nhận Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia
Lai.
- Địa chỉ: Số 26 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
c) Ủng hộ bằng hiện vật
Các đơn vị, cá nhân ủng hộ bằng hàng hóa phối hợp với Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ Việt Nam, Ban Cứu trợ tỉnh (qua Ban Phong trào – Tuyên giáo) để tổ
chức tiếp nhận.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ BÁO CÁO
- Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản
lý triển khai thực hiện.
- Các đơn vị gửi báo cáo kết quả vận động, quyên góp về Sở Giáo dục và
Đào tạo (qua Văn phòng Sở) theo địa chỉ: vanphong.sogialai@moet.edu.vn để tổng
hợp, báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các
đơn vị tích cực triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Uỷ ban MTTQ tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các Phòng CMNV Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
Giáo dục và
PHÓ GIÁM ĐỐC Sở
Đào tạo
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