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Số: 79/BTV-GĐXH-KT 
V/v triển khai Chương trình truyền thông, phát miễn phí 

Bếp đun TKNL và Bình lọc nước năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày 06 tháng 4 năm 2022 

Kính gửi:  Ban Thường vụ Hội LHPN các huyện, thành phố 

Thực hiện công văn số 6718/ĐCT-KT ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Đoàn chủ 

tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc triển khai Chương trình “Tiếp nhận và 

phân phối bếp đun tiết kiệm năng lượng và Bình lọc nước” (sau đây gọi tắt là Chương 

trình), Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đã có Công văn số 67/BTV-GĐXH-KT ngày 

15/3/2022 về việc triển khai khảo sát nhu cầu tiếp nhận Chương trình tại 10 huyện, thành 

phố. Tỉnh Nam Định đã được Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thương mại INTRACO ký 

thỏa thuận hỗ trợ cấp phát miễn phí 40.000 bếp đun cải tiến tiết kiệm năng lượng và 

20.000 bình lọc nước tại 202 cơ sở Hội, trong thời gian 02 năm ( 2022- 2023). 

Để triển khai Chương trình năm 2022 có hiệu quả, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh 

đề nghị Ban thường vụ Hội LHPN các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội báo cáo lãnh đạo cấp ủy về nội dung của Chương 

trình. Phối hợp với Ban Gia đình xã hội-Kinh tế Hội LHPN tỉnh triển khai Chương trình và 

cấp phát Bếp và bình lọc nước tại địa phương theo thời gian dự kiến (có bản kèm theo). 

Hội LHPN tỉnh phối hợp triển khai Chương trình tại 02 đơn vị đầu tiên tại xã Hải 

Thanh và  xã Hải Hà huyện Hải Hậu; tổ chức hội nghị phát miễn phí 200 bình lọc nước và 

600 bếp đun cải tiến TKNL cho hội viên phụ nữ tại địa phương. Thời gian, từ 14h00’ chiều 

ngày 15/4/2022.  

2. Phối hợp hoàn thiện hồ sơ, chứng từ theo quy định của đơn vị tài trơ (Có mẫu gửi kèm). 

Trân trọng đề nghị Ban thường vụ Hội LHPN các huyện, thành phố kịp thời chỉ đạo, 

hướng dẫn Hội LHPN các cơ sở thực hiện; Phối hợp với Ban Gia đình xã hội-Kinh tế Hội 

LHPN tỉnh và đơn vị tài trợ để triển khai Chương trình đảm bảo kế hoạch và yêu cầu đề ra./.  

Mọi thông cần làm rõ, xin liên hệ đ/c Phạm Thị Bích Ngần - Phó trưởng Ban 

GĐXH – KT Hội LHPN tỉnh, điện thoại 0943.855.137./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu: GĐXH-KT-VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Hà 

 


		2022-04-06T15:46:25+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thị Minh Hà<nguyenminhha.hpn@namdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




