
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:           /SGDĐT-VP  

V/v hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ  

phòng, chống dịch Covid-19 và ủng hộ 

đồng bào bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập 

mặn của Đoàn chủ tịch UBMTTQVN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Đắk Lắk, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

    Kính gửi:  

              - Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GDĐT; 

              - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT.  

  
 

Triển khai thực hiện Công văn số 216/MTTQ-BTT ngày 20/3/2020 của Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk về việc vận động ủng hộ phòng, 

chống dịch Covid-19 và ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn, 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh kêu gọi 

cán bộ, công chức,viên chức và người lao động Sở GDĐT và các đơn vị trực 

thuộc Sở GDĐT chung tay đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ 

trợ đồng bào các địa phương khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng 

Sông Cửu Long bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra, cụ thể như sau: 

1. Số tiền ủng hộ: tùy theo điều kiện của từng người (Mỗi người ủng hộ ít 

nhất 50.000 đồng/nội dung).  

2. Thời gian ủng hộ 

- Ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19: thực hiện trong tháng 4/2020 

- Ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn: thực hiện trong 

tháng 5/2020.  

3. Địa chỉ nhận tiền ủng hộ 

- Công chức, viên chức và người lao động Sở GDĐT: nộp về phòng Kế 

hoạch - Tài chính; 

- Các đơn vị nộp trực tiếp về Ban Cứu trợ tỉnh Đắk Lắk (Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk). Tài khoản: 3751.0.9035934.00000; MSQHNS: 

9035934 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Lắk 

4. Các đơn vị tổng hợp và báo cáo kết quả số tiền ủng hộ gửi về Sở GDĐT 

(qua Email nội bộ Văn phòng Sở - theo phụ lục đính kèm) trước ngày 30/5/2020. 

Nhận công văn này, đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ 

thuộc Sở và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện.  
 

 

   Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Công đoàn Ngành GD (để p/h); 

- BCH CĐ Sở GDĐT (để p/h); 

- Lưu: VT, VP.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

       Phạm Đăng Khoa 
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