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KẾ HOẠCH 

Tổ chức vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Sơn Dƣơng năm 2022 

 
 

 

Thực hiện Văn bản số 1495/UBND-KGVX ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2022; 

Được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy tại Công văn số 1073-CV/HU 

ngày 23/5/2022 về Kế hoạch tổ chức vận động ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em huyện Sơn 

Dương năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương xây dựng Kế hoạch tổ chức vận động 

ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Sơn Dương năm 2022, cụ thể như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu 

- Thúc đẩy phong trào toàn xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

Nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng đối với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em, giúp giảm thiểu tình trạng trẻ em bị rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị bạo lực, bị 

xâm hại...; tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vượt qua khó khăn có thêm 

điều kiện để được học tập, phát triển cả về thể chất và tinh thần. 

- Triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn huyện, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các 

hoạt động học tập, vui chơi, giải trí, an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong kỳ nghỉ hè. 

- Huy động sự hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cá nhân tham gia 

các hoạt động giúp đỡ, chăm lo cho trẻ em trong tháng hành động vì trẻ em năm 2022. 

- Vận động ủng hộ tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ 

lực lượng vũ trang, các tổ chức, các cơ quan, đơn vị trường học, các doanh nghiệp 

đóng trên địa bàn huyện.  

II. Hình thức tổ chức, đối tƣợng vận động 

1. Đối tƣợng vận động 

1.1. Đối với cấp huyện 

- Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội; cán bộ, chiến 

sỹ lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện. 

- Các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công 

ty trách nhiệm hữu hạn đóng trên địa bàn huyện. 

1.2. Đối với cấp xã 

- Cán bộ 19 chức danh và những người được hưởng sinh hoạt phí từ ngân 

sách Nhà nước. 

- Các hộ gia đình không thuộc đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi theo 

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, đối tượng đang hưởng trợ cấp xã 

hội hằng tháng theo quy định của Nhà nước. 
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2. Mức vận động 

- Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp, doanh nghiệp; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang ủng hộ 01 ngày lương trở lên 

(gồm mức lương chính trừ đi các khoản đóng góp bắt buộc chia cho 30 ngày). 

- Các cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang ủng hộ bằng 

nguồn tiết kiệm chi của cơ quan, đơn vị; cơ quan, đơn vị có từ 10 biên chế trở 

xuống ủng hộ 100.000 đồng, trên 10 biên chế ủng hộ 200.000 đồng trở lên.  

- Các Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân đóng trên địa bàn 

huyện ủng hộ 500.000 đồng trở lên.  

- Các khu dân cư, thôn, tổ dân phố vận động mỗi hộ gia đình ủng hộ 10.000 đồng trở lên.  

*Lưu ý: Chứng từ của các cơ quan hành chính sự nghiệp, các đơn vị lực 

lượng vũ trang yêu cầu ghi khoản ủng hộ của cơ quan đơn vị và khoản đóng góp 

của cán bộ công nhân viên chức rõ ràng, riêng biệt.  

3. Thời gian vận động và ủng hộ quỹ  

Từ ngày 01 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. 

4. Phƣơng thức ủng hộ 

4.1. Cấp huyện 

Số tiền ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân nộp vào tài 

khoản số 3761.0.1065313.91012 của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

huyện Sơn Dương mở tại Kho bạc Nhà nước Sơn Dương. 

4.2. Cấp xã, thị trấn 

Số tiền ủng hộ của cán bộ 19 chức danh và những người đang hưởng sinh hoạt phí, 

các hộ gia đình tại các khu dân cư nộp về Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp xã, thị trấn để tổng hợp 

và nộp vào tài khoản tiền gửi của từng xã, thị trấn mở tại Kho bạc Nhà nước Sơn Dương. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền sâu rộng chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và 

giáo dục trẻ em, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã hội đối với việc tạo cơ 

hội cho trẻ em được phát triển bình đẳng. Tích cực tham gia vận động cán bộ, đảng viên, 

hội viên và toàn thể Nhân dân ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện theo kế hoạch. 

2. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện kiểm tra, đôn đốc 

các cơ quan, đơn vị trong việc ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em; báo cáo Ủy ban nhân 

dân huyện kết quả vận động theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Sở LĐ- TB&XH tỉnh; 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (Báo cáo); 

- Các PCT UBND huyện;   

- MTTQ, các TC CT-XH huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (Thực hiện); 

- UBND các xã, thị trấn (Thực hiện); 

- Chánh, Phó VP HĐND-UBND huyện; 

- Chuyên viên VX; 

- Lưu: VT, PLĐ 01 b.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Phạm Thị Nhị Bình 
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