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Kính gửi:  
 

 
-  Các Ông/Bà Thường trực, Ủy viên BCH Hiệp hội 
Doanh nghiệp tỉnh, 

- Hiệp hội/Hội doanh nghiệp các huyện, thị xã, thành phố; 
- Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh; 

- Hội Doanh nhân trẻ; 
- CLB Đầu tư và Khởi nghiệp; 

- CLB doanh nhân nữ Quảng Ninh; 
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

 

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay, dưới sự chỉ đạo, điều 

hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, với tinh thần “chống dịch như 
chống giặc”, tỉnh Quảng Ninh đã và đang kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên, 

tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp, lây lan nhanh và hết sức 
khó lường, đã phát sinh trên địa bàn hơn 30 tỉnh thành phố, trong đó có nhiều 
tỉnh giáp ranh Quảng Ninh.  

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam;  hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh Quảng Ninh phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch 

Covid-19, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc 
các cơ quan hành chính,  đơn vị sự nghiệp trong tỉnh, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị 

lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh mỗi người ủng hộ ít nhất 01 
ngày lương. Đồng thời, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang, 

doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh tiếp tục ủng hộ vật chất 
và tinh thần để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó tập trung 

chủ yếu cho việc mua vacxine, máy thở và trang thiết bị y tế; hỗ trợ các khu cách 
ly, điều trị bệnh nhân nặng; động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch bệnh… 

Ban Thuờng trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trân trọng đề nghị các Ủy 
viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội/Hội doanh nghiệp 
các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Du lịch, Hội Doanh nhân trẻ, CLB Đầu 

tư và Khởi nghiệp, CLB doanh nhân nữ Quảng Ninh cùng tích cực tham gia và 
vận động các doanh nghiệp thành viên tham gia ủng hộ tại các địa phương 

(thông qua tài khoản của HHDN các  địa phương, các hiệp hội ngành nghề…..) 
hoặc trực tiếp ủng hộ về Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid – 19 tỉnh thông 

qua tài khoản của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Số tài khoản: 
19029193866688 tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Quảng Ninh.  
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Trong tình thế cấp bách hiện nay, đề nghị các Hiệp hội, Hội doanh 
nghiệp và các doanh nghiệp quan tâm, hành động thiết thực chung tay với các 

cấp chính quyền thực hiện kịp thời các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, 
đảm bảo an toàn cho xã hội, cho nhân dân./. 

 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh (để b/c) 
- Ủy ban MTTQ tỉnh (để b/c) 
- Như kính gửi; 

- Lưu VP  

TM. HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH  

CHỦ TỊCH 

 
                                               


