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     Nam Định, ngày 18 tháng 04 năm 2022 

Kính gửi:  BTV Hội LHPN huyện Mỹ Lộc, thành phố Nam Định 

 

Căn cứ Công văn số 65/CTĐNĐ ngày 15/4/2022 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh 

Nam Định về việc tặng quà cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh 

Nam Định nhân Tháng Nhân đạo năm 2022 với chủ đề “Gắn kết cộng đồng- Lan 

toả hành động nhân ái”, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập 

đỏ tỉnh Nam Định tổ chức tặng quà cho 100 phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn 

của huyện Mỹ Lộc và thành phố Nam Định với mức quà trị giá 600.000đ/suất (trong 

đó 500.000,đ tiền mặt và quà trị giá 100.000,đ) tại Lễ phát động Tháng nhân đạo năm 

2022. Để hội nghị đạt kết quả, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị BTV Hội 

LHPN thành phố Nam Định và huyện Mỹ lộc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Báo cáo cấp ủy về chủ trương trao tặng quà cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có 

hoàn cảnh khó khăn tại Lễ phát động Tháng nhân đạo năm 2022. 

2. Chỉ đạo cơ sở Hội lựa chọn lập danh sách phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh 

khó khăn theo số lượng phân bổ và mẫu danh sách đính kèm (Hội LHPN thành 

phố Nam Định 60 suất, Hội LHPN huyện Mỹ Lộc 40 suất), gửi về Hội LHPN tỉnh 

(qua Ban Gia đình xã hội-Kinh tế) trước ngày 25/4/2022.  

3. Thông báo cho đối tượng hưởng lợi tới dự Lễ phát động Tháng nhân đạo 

năm 2022 tại tỉnh và phối hợp hoàn thiện chứng từ thanh toán theo quy định. 

(Thời gian, địa điểm trao nhận quà: Từ 7h30’ ngày 06/5/2022 (Thứ hai). 

Tại Trung tâm Văn hóa Thể thao-Thanh thiếu niên tỉnh Nam Định - Số 126, Lê 

Hồng Phong, thành phố Nam Định). 

Căn cứ nội dung công văn, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Ban 

thường vụ Hội LHPN các huyện Mỹ Lộc, thành phố Nam Định kịp thời báo cáo, 

triển khai, thực hiện đảm bảo theo yêu cầu, góp phần thực hiện tốt Chương 

trình“Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động./.  

 

        Nơi nhận: 
       - Như kính gửi; 

         - Lưu VT- GĐXH-KT. 

                 TM. BAN THƯỜNG VỤ 

                         PHÓ CHỦ TỊCH 
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