
UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN 

BAN THƯỜNG TRỰC 
        

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Số:   1009 /MTTQ-BTT 
Về việc báo cáo công tác triển khai 

công tác phòng, chống dịch Covid- 19 

        Lạng Sơn, ngày  28  tháng  9  năm 2021 

  
 

                        Kính gửi: Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  

                                      các huyện, thành phố Lạng Sơn 
 

 Thực hiện Công văn số 05/CV-TBVĐ&HĐXH, ngày 24/9/2021 của Tiểu 

ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống 

dịch Covid-19 “Về việc hướng dẫn báo cáo công tác triển khai công tác phòng, 

chống dịch Covid- 19”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn  

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố như sau: 

1. Về nội dung báo cáo: Theo đề cương kèm theo. 

2. Về số liệu báo cáo:  

- Số liệu trong tuần từ 17h00 chiều thứ Tư tuần trước đến 17h00 chiều thứ 

Tư của tuần báo cáo. 

- Số lũy kế tính từ 01/5/2021. 

3.  Thời hạn gửi báo cáo: định kỳ 17h00 thứ Tư hàng tuần hoặc theo yêu cầu 

của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

4. Về cách thức báo cáo:  

Các huyện, thành phố xây dựng báo cáo kết quả hoạt động và số liệu tiếp 

nhận, phân bổ ủng hộ (theo đề cương báo cáo gửi kèm; gửi qua địa chỉ email: 

bandttg.mttqls@gmail.com). 

5. Đầu mối liên hệ, tiếp nhận thông tin 

Đ/c Vi Thị Duyên (Chuyên viên Ban Phong trào – Dân tộc – Tôn giáo), số điện 

thoại: 0986.044.668.  

Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố 

quan tâm triển khai thực hiện ./. 
  

Nơi nhận: TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
- Như kính gửi; PHÓ CHỦ TỊCH 
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh;  
- Lưu VT+Ban PT-DT-TG .    

  

  

  

  

 Nguyễn Thị Hồng Vân                                               
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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

Huyện/Thành phố:........ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          ........, ngày..... tháng ...... năm 2021 
 

 

BÁO CÁO NHANH 

Tình hình, kết quả vận động, phân bổ, sử dụng nguồn lực xã hội  

ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

(Từ ngày ... tháng… đến ngày... tháng... năm 2021) 

1. Số tiền vận động và phân bổ, sử dụng: 

1.1. Số tiền vận động được 

- Số tiền đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam............... tỷ đồng.  

- Lũy kế từ 01/5/2021 đến ngày báo cáo: .................... tỷ đồng.  

1.2. Số tiền phân bổ, sử dụng 

- Số tiền đã phân bổ, sử dụng trong kỳ báo cáo:……. tỷ đồng (Trong đó: số 

phần quà Đại đoàn kết và túi quà an sinh là:.........phần quà/túi). 

- Lũy kế số tiền đã phân bổ, sử dụng:………… tỷ đồng (Trong đó: số phần 

quà Đại đoàn kết và túi quà an sinh là:......... phần quà/túi). 

2. Hiện vật đã tiếp nhận  

a) Số lượng phần quà an sinh: ...........; quy ra tiền……… tỷ đồng. 

b) Số lượng vật tư, thiết bị y tế (máy thở, khẩu trang...):……; quy ra tiền 

.........tỷ đồng. 

c) Số lượng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đã tiếp nhận:……, quy ra 

tiền ............. tỷ đồng. 

d) Loại khác (bữa ăn từ thiện, ......) quy ra tiền ................. tỷ đồng. 

3. Về nhân lực tham gia phòng chống dịch Covid- 19 

a) Số tổ Covid cộng đồng:…. Tổ (trong đó, số tổ mới thành lập trong kỳ báo 

cáo:............. tổ). 

b) Số nhân lực huy động tham gia công tác PC dịch Covid trên địa bàn: ........ lượt 

người (nếu có). 

c) Số nhân lực huy động tham gia hỗ trợ địa phương khác PC dịch Covid: ....... lượt 

người (nếu có). 

4. Các hoạt động triển khai, cách làm sáng tạo, hiệu quả (nếu 

có):…………. 

5. Khó khăn, vướng mắc (nếu có):……………. 

6. Đề xuất, kiến nghị (nếu có):……………….. 
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 TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

(ký, đóng dấu) 
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