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TH¤NG B¸O 

V/v tæ chøc thu Quü Phòng chống thiên tai, 

 Vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em n¨m 2020    

 

                                        

             Thực hiện Quyết định 08/QĐ-UBND ngày 18/02/2016  của UBND Tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng chống 

thiên tai tại tỉnh Hµ TÜnh. 

             Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 của UBND Thị xã 

về việc ban hành quy chế hoạt động Quỹ Bảo trợ trẻ em thị xã Hồng Lĩnh; 

             Căn cứ Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 của UBND Thị xã 

về việc ban hành quy chế hoạt động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thị xã Hồng Lĩnh; 

 UBND Phêng B¾c Hång th«ng b¸o víi c¸c tæ d©n phè về việc đóng nộp các 

loại Quỹ năm 2020 như sau: 

          1. Quỹ Phòng chống thiên tai: 

 - Mức đóng: 15.000 đồng/người/năm; 

 - Thời gian đóng: Từ 05/5 đến ngày 12/5/2020. 

          - Đối tượng: Theo bộ thu quỹ gửi kèm Thông báo này. 

          2. Quỹ Bảo trợ Trẻ em: 

          - Mức vận động: Vận động nhân dân tự nguyện; 

 - Thời gian đóng: Từ 05/5 đến ngày 12/5/2020. 

          - Đối tượng vận động: Tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà 

hảo tâm trong và ngoài Phường. 

          3. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 

          - Mức vận động: Vận động nhân dân tự nguyện; 

 - Thời gian đóng: Từ 05/5 đến ngày 12/5/2020. 

          - Đối tượng vận động: Tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà 

hảo tâm trong và ngoài Phường. 



 Lu ý: Trong qu¸ tr×nh thu c¸c ®ång chÝ lu ý cho ngêi d©n ký vµo cét ký 

nép trong bé thu ®Çy ®ñ. Sau khi thu tiÒn nép vÒ phêng ®ång thêi nép l¹i bé quü 

và phiếu thu cho kÕ to¸n ng©n s¸ch. Riªng ®èi víi quü B¶o trî trÎ em, Đền ơn đáp 

nghĩa th× nép l¹i tÊt c¶ danh s¸ch tiÕp nhËn ñng hé quü BTTE (kÓ c¶ tê kh«ng ghi).  

NhËn ®îc Thông báo nµy yªu cÇu Tæ trëng c¸c Tæ d©n phè thùc hiÖn tèt 

néi dung trªn./. 

 
 

 

 

 

 

N¬i nhËn:                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- TT các TDP                                   chñ tÞch  

- Lu VP phường  
       
 
 
 

             Nguyễn Viết Khanh 
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