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              Kim Thành, ngày 30  tháng 01 năm 2021

THƯ KÊU GỌI
“Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”

 Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang chuyển sang giai đoạn mới với diễn 
biến phức tạp, khó lường làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội, sức 
khỏe và đời sống nhân dân của nhiều nước trên thế giới và nước ta. Tại huyện 
Kim Thành, tính đến ngày 30 tháng 01 năm 2021 đã có 04 trường hợp dương tính 
với vi rút SARS – COVI - 2, 152 trường hợp F1 được cách ly tập trung; hơn 300 
trường hợp F2 cách ly tại gia đình; dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp. Ủy ban 
nhân dân, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 huyện đã thực hiện các 
biện pháp quyết liệt để phòng, chống dịch và thực hiện cách ly hàng trăm người 
tại các cơ sở y tế và tại gia đình. 

Để có thêm nguồn lực tiếp tục cùng huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 
phòng, chống dịch bệnh Covid -19, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống, sức 
khỏe nhân dân; thay mặt UBND huyện và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 
Covid-19 huyện Kim Thành, tôi kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các 
nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách 
nhiệm xã hội tích cực chung tay phòng, chống, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh 
Covid-19.

Thời gian vận động: Từ ngày 30 tháng 01 năm 2021, kết thúc sau 10 ngày 
Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch.

Hình thức ủng hộ: Tiền mặt, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết 
yếu, phương tiện phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ đề nghị gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 
huyện Kim Thành, số 173, đường 20/9, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, 
điện thoại: 02203.720.421 hoặc gửi về tài khoản của “Quỹ phòng chống dịch 
Covid-19 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kim Thành” số 100000705 
8213218 tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kim Thành, địa chỉ: thị trấn 
Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương.

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

                                                                                        Phạm Quang Hưng
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