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Kính gửi: Các tổ chức cơ sở Hội trực thuộc 

 

 

Thực hiện sự Hướng dẫn số 45/HD-CCB, ngày 02/6/2016 của của Hội 

Cựu chiến binh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện vận động ủng hộ, 

hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại xâm nhập mặn, hạn hán; thủy hải sản 

chết hàng loạt. 

Cuộc vận động hỗ trợ nhân dân các địa phương khắc phục thiệt hại do 

ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt do Hội CCB 

Việt Nam phát động. Sau khi nghiên cứu và thống nhất, Ban Thường vụ Hội 

CCB Tổng công ty đề nghị các tổ chức hội trực thuộc thực hiện một số nội 

dung sau: 

1- Đây là cuộc vận động lớn của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong 

cả nước để hỗ trợ nhân dân các địa phương khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng 

xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt xảy ra vừa qua. Để ủng 

hộ nhân dân các vùng bị thiên tai nhằm để giảm bớt khó khăn góp phần ổn 

định cuộc sống vì vậy các cấp hội trực thuộc cần tuyên truyền, động viên, kịp 

thời, sâu rộng đến toàn thể hội viên biết được nội dung, ý nghĩa của cuộc vận 

động trên.  

2- Với tinh thần nhường cơm sẻ áo hướng tới nhân dân đang bị ảnh 

hưởng bởi biến đổi khí hậu và thủy hải sản chết bất thường, hãy chung tay 

chia sẻ để nhân dân vùng thiên tai giảm bớt khó khăn. 

3- Cùng đồng hành với cuộc vận động, Hội Cựu chiến binh Tổng công 

ty phát động phong trào đến tất cả hội viên cựu chiến binh trong toàn Tổng 

công ty ủng hộ 01 ngày lương. 

4- Đề nghị các cấp Hội cơ sở trực thuộc quan tâm, hưởng ứng, tuyên 

truyền cuộc vận động tới toàn thể hội viên với nội dung trên đạt hiệu quả 

cao nhất.  

Sự đóng góp của các tổ chức Hội cơ sở gửi về đồng chí Nguyễn Văn 

Công - Phó Chủ tịch Hội CCB Tổng công ty (ĐT: 0937041424 hoặc 0643 

532202) chậm nhất ngày 24/6/2016 để tổng hợp và gửi vể Hội CCB tỉnh. Quá 

trình thực hiện có gì vướng mắc phản ánh về Hội CCB Tổng công ty qua đ/c 

Phan Chí Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực để tìm hiểu thêm (ĐT: 0938 107 

699)./. 



(Đính kèm Hướng dẫn số 45/HD-CCB ngày 02/6/2016 của Hội CCB 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Hội CCB tỉnh (b/c); 

- Đảng ủy Tổng công ty (c/đ); 

- Các đ/c UVBCH; 

- Lưu Hội CCB TCT. 
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