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Kính gửi:   

 

                                                                   

 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;  

- Các đơn vị lực lượng vũ trang; 

- Các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện; 

- Các Trường học, cá nhân; 

- UBND các xã, thị trấn 
  

Trong những năm qua Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ Bảo trợ Trẻ em 

huyện đã thực hiện được nhiều hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà 

ở cho các gia đình người có công, có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ hàng trăm lượt 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, 

khám sàng lọc khuyết tật, tặng đồ dùng học tập, tặng quà tết Thiếu nhi, tết Trung 

thu… 

Kết thúc năm vận động 2019, nhằm tiếp tục duy trì tốt phong trào “Đền ơn 

đáp nghĩa”, thực hiện tốt các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên 

địa bàn huyện. UBND huyện Đình Lập thông báo kết quả ủng hộ Quỹ “Đền ơn 

đáp nghĩa” và Quỹ Bảo trợ trẻ năm 2019 và tiếp tục vận động các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể các cấp, các đơn vị Lực lượng vũ trang, Doanh nghiệp, Trường 

học, cá nhân tiếp tục đóng góp, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ Bảo trợ 

trẻ em huyện năm 2020 cụ thể như sau:                              

1. Kết quả vận động, ủng hộ Quỹ năm 2019 

- Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa: 72.165.000 đồng. 

- Quỹ Bảo trợ trẻ em: 71.445.000 đồng. 

(Có danh sách các cơ quan, đơn vị thực hiện và chưa thực hiện kèm theo) 

2. Vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ Bảo trợ trẻ em 

năm 2020 

2.1 Mức vận động đóng góp ủng hộ mỗi Quỹ 

- Đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến 

sĩ trong lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước đóng góp, ủng 

hộ từ 50.000 đồng trở lên. 

- Đối với các Doanh nghiệp, cá nhân tùy lòng hảo tâm ủng hộ, đóng góp 

quỹ với tinh thần cao nhất. 
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2.2 Thời gian đóng góp ủng hộ 

- Từ nay đến hết ngày 30/11/2020. 

2.3 Tổ chức thực hiện 

- Mọi sự đóng góp, ủng hộ đề nghị gửi trực tiếp về Phòng Lao động, 

Thương binh, Xã hội - Dân tộc (cơ quan Thường trực của hai Quỹ trên) hoặc 

chuyển vào số tài khoản Kho bạc nhà nước huyện qua số tài khoản: Quỹ Đền 

ơn đáp nghĩa: 3761.0.9048193.91011; Quỹ Bảo trợ trẻ em: 

3761.0.9048204.91012. 

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc có trách nhiệm thu, 

tổng hợp, báo cáo về UBND huyện để thông báo kết quả đóng góp, ủng hộ 6 

tháng, năm cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân được biết. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm đôn đốc, trực tiếp thu hai quỹ 

trên đối với các đơn vị trường học trực thuộc Phòng quản lý và nộp về phòng Lao 

động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Đình Lập. 

UBND huyện rất mong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Lực 

lượng vũ trang, Doanh nghiệp, Trường học, UBND các xã, thị trấn, cá nhân tiếp 

tục chung tay góp sức vào công cuộc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần 

cho gia đình người có công, trẻ em trên địa bàn huyện qua hai Quỹ trên./. 

 
Nơi nhận:     
- Như trên;     

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;                                                                             

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT.                                                                                                               

 

                                                                   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 

 

(B/c) 
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