
Thành uỷ Nam Định phát động tham gia ủng hộ phòng chống dịch 

covid-19 

          Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19”; Kế hoạch 

của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức buổi phát 

động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Sáng ngày 04/6, 

Thành uỷ Nam Định đã tổ chức phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. 

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy 

quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 



 

Đồng chí Vũ Ngọc Phi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành 

phố quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 

 

Đồng chí Phạm Duy Hưng - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND 

thành phố 

quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 

          Dự buổi phát động có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí 

thư Thành ủy; đ/c Vũ Ngọc Phi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND 



thành phố; đ/c Phạm Duy Hưng - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND 

thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và toàn thể cán bộ, công 

chức của cơ quan Thành ủy. 

 

Các đồng chí trong BTV Thành uỷ quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 

          Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chung tay sẻ chia, cộng đồng trách 

nhiệm để có thêm nguồn lực tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, chữa bệnh, 

đảm bảo an sinh xã hội, sự an toàn và đời sống, sức khỏe của nhân dân trong bối cảnh 

dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. 



 

Các đồng chí trong BTV Thành uỷ quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 

          Tại buổi phát động, phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái” của 

dân tộc, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bằng tình cảm sâu sắc và trách 

nhiệm của mình, cùng chung tay tham gia ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho 

công tác phòng, chống dịch bệnh; các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban 

Thường  vụ Thành ủy và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Thành ủy đã trực tiếp 

ủng hộ tối thiểu mỗi người 1 ngày lương./. 

       https://thanhpho.namdinh.gov.vn/ 


