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Số: 105/CV-BVĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Tràng Định, ngày 07 tháng 5  năm 2018 

V/v vận động đóng góp, xây dựng 
 Quỹ “Hỗ trợ nông dân” năm 2018 

 

 

            Kính gửi:  
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; 
- Các đơn vị lực lượng vũ trang, các Trường học; 
- Trạm, Trại, Doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện;  
- UBND các xã, thị trấn.         

                                                                                            
Thực hiện Quyết định số: 21/2004/QĐ-UB, ngày 27 tháng 02 năm 2004 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Lạng Sơn; Quyết 
định số 847/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện 
Tràng Định về Quyết định phê duyệt đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động 
của Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2014-2020. 

Trong những năm qua, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị 
lực lượng vũ trang, các Trường học, Trạm, Trại, Doanh nghiệp đóng trên địa bàn 
huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn đã quan tâm đến công tác vận động cán bộ, 
công nhân, viên chức, người lao động tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ “Hỗ trợ nông 
dân” của huyện. Nguồn Quỹ trên đã được sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, tạo 
điều kiện cho hội viên nông dân nghèo vay để hỗ trợ phát triển sản xuất. Tuy nhiên, 
hiện nay số lượng hộ nông dân nghèo có nhu cầu vay vốn để phát triển ngày càng 
tăng, mà nguồn vốn cho vay hiện tại của Quỹ “Hỗ trợ nông dân” còn hạn chế.  

Để tiếp tục bổ sung nguồn Quỹ “Hỗ trợ nông dân” của huyện. UBND huyện 
Tràng Định đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính 
trị xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang, các Trường học, Trạm, Trại, Doanh nghiệp 
đóng trên địa bàn huyện, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm công tác 
vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động đóng góp xây dựng Quỹ “Hỗ 
trợ nông dân” năm 2016. Mức vận động đóng góp: Tùy lòng hảo tâm của các cá nhân, 
cơ quan, đơn vị. Mặc dù Ban vận động quỹ không đưa ra mức đóng góp cụ thể, nhưng 
đây là chủ trương của Tỉnh, Huyện, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cá 
nhân, tập thể, Doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tràng Định quan tâm chỉ đạo thực 
hiện đạt kết quả cao nhất. 

Mọi sự quyên góp ủng hộ xin gửi về: Hội Nông dân huyện Tràng Định, số Tài 
khoản: 100000. 22000. 37787 Tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách - xã hội huyện 
Tràng Định (khu V, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn)./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND-UBND huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: Văn thư,,( HND). 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Lương Quốc Toản 



 


