
UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN KIM THÀNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kim Thành, ngày   09 tháng  8 năm 2021

THƯ KÊU GỌI

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong 
huyện, người Kim Thành trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài.

Trong vòng 10 ngày qua, huyện Kim Thành đã ghi nhận 11 trường hợp 
dương tính với SARS- CoV-2 ở các xã Lai Vu, Kim Xuyên, Liên Hòa; tổ chức cách 
ly tập trung gần 1.000 người, cách ly tại gia đình gần 4.000 người; thiết lập vùng 
cách ly phong tỏa toàn bộ xã Kim Xuyên, thôn Hưng Hòa - xã Liên Hòa để phòng, 
chống dịch. Huyện nhà đã tập trung quyết liệt, thần tốc, khoanh vùng dập dịch. Tuy 
nhiên, các ca bệnh đợt này là do biến thể Delta gây ra, lây lan rất nhanh, nguy cơ 
gây tử vong cao. Dự báo trong thời gian tới, dịch còn tiếp tục diễn biến phức tạp, do 
vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới mọi mặt cuộc sống của nhân dân trong huyện nói 
chung, nhân dân trong khu vực bị phong tỏa nói riêng. Cũng như ảnh hưởng trực 
tiếp đến các lực lượng thực thi nhiệm vụ ngày đêm trực chốt, quản lý khu cách ly và 
tham gia công tác phòng, chống dịch.

Qua đợt dịch trước, huyện đã nhận được nhiều tình cảm, sự ủng hộ, giúp đỡ rất 
lớn, thiết thực về tiền, hàng hóa, nhu yếu phẩm của nhân dân, của người Kim Thành trên 
cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm... để huyện có thêm nguồn lực ưu tiên 
cho phòng, chống dịch. Tuy nhiên, do điều kiện và tiềm lực của huyện còn khó khăn, rất 
cần sự tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ của nhân dân, của người Kim Thành trên cả 
nước, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm để có thêm nguồn lực, đáp ứng nhanh nhất 
cho việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế và các nhu yếu phẩm phục vụ công tác 
phòng, chống dịch và hỗ trợ nhân dân đang bị phong tỏa. 

Thay mặt UBND, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện, tôi kêu gọi toàn 
dân, các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia ủng hộ, giúp đỡ cho huyện cả vật chất 
và tinh thần để chúng ta cùng chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch Covid-19 
hiệu quả nhất.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ đề nghị gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
huyện Kim Thành, số 173, đường 20/9, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh 
Hải Dương, điện thoại: 02203.720.421 hoặc tài khoản: UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ 
QUỐC VIỆT NAM HUYỆN KIM THÀNH, số tài khoản: 2304201006760 tại Ngân 
hàng Agribank, Chi nhánh Kim Thành, Hải Dương II.

     Xin trân trọng cảm ơn.                                         
                                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
                                                                                CHỦ TỊCH

                                                                    
                                                                                   Phạm Quang Hưng
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