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HỘI ĐỒNG HỌ TẠ VIỆT NAM 

BAN TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI 

THÔNG BÁO 

Về việc: Dừng hỗ trợ các gia đình, cá nhân bị nhiễm và không qua khỏi do covid-19  

 
 Kính gửi:    - Chủ tịch HĐHTVN 

     - Các ông bà phó chủ tịch HĐHTVN 

                   - Các ủy viên HĐHTVN 

  - Các tổ đường chi tộc Tạ, bà con thân tộc địa phương 

 

- Căn cứ vào Điều lệ Họ Tạ Việt Nam 2019 và quy chế làm việc của hội đồng họ Tạ 

Việt Nam; 

-  Căn cứ kế hoạch số 01/KH-HTVN/BTT-TA ngày 28/8/021; 

- Căn cứ thư kêu gọi của Chủ tịch HĐHTVN ngày 30/8/2021; 

- Căn cứ tình hình thực tế;  

Qua một tháng phát động kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các doanh nhân, doanh nghiệp, 

các mạnh thường quân trong thân Tộc đã ủng hộ quỹ tương thân tương ái và hai tháng thu 

thập và tiếp nhận danh sách hố trợ 05 đợt cho các gia đình, cá nhân nhiễm và không qua khỏi 

do covid – 19 trong thân tộc. 

Đến nay do tình hình dịch bệnh trên cả nước cơ bản đã được kiểm soát, Chính phủ đã 

ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19.  Các cơ quan, cơ sở sản xuất kinh doanh, các công ty, nhà máy đã được mở lại, mọi 

người dân đã được đi lại bình thường, công chức, viên chức, công nhân người lao động đã 

được trở lại làm việc. 

Được sự thống nhất của thường trực HĐHTVN 

 Ban tương thân tương ra thông báo theo kế hoạch sẽ dừng tiếp nhận danh sánch hố trợ 

các gia đình, cá nhân nhiễm và không qua khỏi do covid – 19 kể từ 0h00’ ngày 30/10/2021 để 

các ông bà trong hội đồng, các chi tộc, bà con thân tộc được biết. 

Ban TT-TA trân trọng thông báo! 

        Nơi nhận: 
          - Chủ tịch 

          - Các phó chủ tịch 

          - Các ủy viên HĐHTVN 

          - Các ban HĐHTVN 

          - Lưu VPHĐ 

T/M BAN TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
Tạ Đăng Khiêm 

 
    

 

 



 

 


