
  UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

    HUYỆN CAO LỘC                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

     Số:        /TB- UBND                               Cao Lộc, ngày        tháng 9  năm 2020 

 
THƯ KÊU GỌI  

Về việc ủng hộ vì người cao tuổi cô đơn, người cao tuổi nghèo, người cao tuổi 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Cao Lộc 

 

       

Kính gửi: - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang;  

- Các Doanh nghiệp, Nhà hảo tâm trong và ngoài huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 01/CV-UBQGNCT ngày 21/5/2020 của Ủy ban 

Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam; Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 

22/6/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện “Tháng hành động vì người cao 

tuổi Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, 

lực lượng vũ trang, các Doanh nghiệp, Nhà hảo tâm trong và ngoài huyện quan tâm 

ủng hộ, đóng góp kinh phí để thực hiện giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà cho người cao 

tuổi, người nghèo cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân “Tháng hành động 

vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2020, ngày Quốc tế 

người cao tuổi (1/10) và đón Xuân năm 2021 như sau:  

- Phấn đấu 100% người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi 

nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được thăm hỏi tặng quà nhân ngày Quốc tế 

người cao tuổi (1/10) và dịp đón Xuân năm mới Tết cổ truyền 2021 theo truyền 

thống các dân tộc Việt Nam (Mỗi xuất quà dự kiến 500.000 đồng). 

- Đối tượng quyên góp, ủng hộ: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá 

nhân, hộ gia đình, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện. Mức ủng hộ tùy các nhà hảo 

tâm. 

- Thời gian thực hiện: Từ nay đến hết ngày 31/12/2020. 

- Nơi tiếp nhận: Ban Đại diện Hội người cao tuổi huyện Cao Lộc, trong trụ 

sở Khu Huyện ủy Cao Lộc (dãy nhà cấp 4) huyện Đoàn Thanh niên, hoặc gửi nộp 

vào số tài khoản 8404201002510 tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn huyện Cao Lộc.  

Liên hệ: Ban Đại diện Hội người cao tuổi, số điện thoại 0205 3.861.933 

hoặc Trưởng Ban Đại diện Hội người cao tuổi: 0357.231.674 hoặc Phó trưởng Ban 

kiêm thủ quỹ Ban Đại diện Hội người cao tuổi, bà Hoàng Thị Đức: 0385.511.795. 

Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, 

tuyên truyền, vận động đến mọi cán bộ công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ 
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trong đơn vị và các nhà hảo tâm, hộ gia đình trong và ngoài huyện Cao Lộc   

hưởng ứng tham gia ủng hộ, quyên góp chung sức chia sẻ vì người cao tuổi. 

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc rất mong nhận được sự đồng tình ủng hộ, 

giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình, nhà hảo tâm 

trong và ngoài huyện. 

Trân trọng cảm ơn !                 

                                                                         
 Nơi nhận                                                                           KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;                                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH  

- Ban Đại diện Hội người cao tuổi huyện;                                                       

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu. VT.                                                                                                               

                                                                                                                               

 

 

 

 

                                                                                             Hoàng Quy 
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