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Phan Thiết, ngày 30 tháng 6 năm 2014

Kính gửi: Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân.

Ngày 06/6/2014, Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân có Tờ trình số 31-
TTr/HU về việc xin chủ trương vận động Quy “Vì Người nghèo”. Thường trực 
Tỉnh ủy có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho phép Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân lãnh 
đạo, chỉ đạo tổ chức vận động xây dựng Quy “Vì Người nghèo” năm 2014 của 
huyện (Thời gian vận động từ nay đến cuối tháng 12/2014); đồng thời, cho phép 
huyện phôi hơp vơi Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thanh phô Hô Chi 
Minh (VTV9) tổ chức đêm truyền hình trực tiêp Chương trình nghệ thuật để vận 
động  xây  dựng  Quy  “Vì  Người  nghèo”  năm 2014  của  huyện  trong  tháng 
11/2014. Việc vận động, xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì Người nghèo” 
năm 2014 của huyện phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

2. Riêng các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
trên địa bàn huyện ủng hộ 01 ngày lương hoặc 01 ngày thu nhập đóng góp vào 
Quỹ “Vì Người nghèo” năm 2014 của huyện (theo Thông báo số 283-TB/VPTU,  
ngày 26/02/2014 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy 
tại cuộc họp giao ban các Thường trực cuối tháng 02/2014).

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy để các 
đồng chí biết, thực hiện./.
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