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Kính gửi: Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc 

 

Thực hiện Công văn số 16/ĐCT-DTTG ngày 21/3/2022 của Đoàn chủ tịch TW 

Hội LHPN Việt Nam về việc tiếp tục kêu gọi nhắn tin và thông tin về tài khoản ủng 

hộ Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Theo thống kê của Trung ương 

Hội LHPN Việt Nam, tính đến ngày 18/3/2022 Chương trình đã nhận được trên 710 

triệu đồng (từ tin nhắn) và trên 100 triệu đồng (chuyển đến tài khoản của Chương 

trình). Để tiếp tục huy động sự đóng góp của cán bộ hội viên phụ nữ cả nước và cộng 

đồng chung tay xây dựng được ít nhất 130 mô hình sinh kế với tổng giá trị 13 tỷ đồng 

cho phụ nữ biên giới. Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Hội LHPN các huyện, 

thành phố; các đơn vị trực thuộc tiếp tục vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân 

dân nhắn tin ủng hộ Chương trình bằng hai hình thức: 

- Nhắn tin ủng hộ với thông điệp “Mỗi tin nhắn trao đi, nhiều nụ cười nhận 

lại”: soạn tin BC gửi 1406 (trị giá mỗi tin nhắn là 20.000đ, không giới hạn số lượng 

tin nhắn đối với mỗi thuê bao). Thời gian đến 24h00 ngày 28/4/2022. 

- Chuyển khoản: đến tài khoản: Đồng hành cùng phụ nữ biên cương 

Số tài khoản: 1026801205 Tại: Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương 

Việt Nam (Vietcombank). 

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Hội LHPN các huyện, thành phố, các 

đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai và phản ánh kết quả triển khai thực hiện trong 

báo cáo tháng về Văn phòng Hội LHPN tỉnh. 
 

Nơi nhận: 

- Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam; 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT-TG-CSLP. 
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