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KẾ HOẠCH 

Vận động đóng góp quỹ Đền ơn đáp nghĩa  

và quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2022 

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

Căn cứ Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội khóa XI về ưu đãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh 

số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 

XIII về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách 

mạng; 

Căn cứ Nghị định 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2005 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; 

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hà 

Tĩnh; 

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15/6/2004;  

Căn cứ Nghị định số 71/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ về 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc 

và giáo dục trẻ em; 

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về 

tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

Căn cứ Thông tư 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 của Bộ Tài chính về 

hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em; 

Căn cứ Quyết định số 12/2014/QĐ- UBND ngày 25/3/2014 của UBND 

Tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy chế hoạt động Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh Hà 

Tĩnh. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, các nhà hảo tâm trên 

địa bàn phường đóng góp tiền để xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Bảo trợ 

trẻ em, góp phần cùng ngân sách nhà nước chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống 

vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng, thực hiện tốt sự 

nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

2.Yêu cầu: 



Việc vận động đóng góp xây dựng  quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Quỹ Bảo trợ 

trẻ em trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện và được công khai dân chủ. Hoan 

nghênh và tiếp nhận tinh thần ủng hộ của tất các các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân trên địa bàn phường. Công tác vận 

động phải được tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên 

và nhân dân toàn phường, cũng như các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa 

bàn. 

III. ĐỐI TƯỢNG VẬN ĐỘNG, ĐỐI TƯỢNG KHÔNG VẬN ĐỘNG 

1. Đối tượng vận động: 

- Các Doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế có 

trụ sở trên địa bàn phường. 

- Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú  hoặc tạm trú trên địa bàn, 

các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn phường. 

- Công chức, viên chức trên địa bàn phường, các trường học: THCS, Tiểu 

học, Mầm non. 

  2. Đối tượng không vận động: 

- Các đối tượng đang hưởng  chế độ theo Pháp lệnh ưu đãi người có công 

với cách mạng; 

-  Người khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật; 

- Các hộ gia đình là hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 và các đối tượng đang 

hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội. 

Hoan nghênh và tiếp nhận tinh thần tự nguyện ủng hộ quỹ Đền ơn đáp 

nghĩa của các đối tượng không thuộc diện vận động. 

IV. HÌNH THỨC VẬN ĐỘNG: 

1.UBND phường thành lập đoàn vận động trực tiếp vận động các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. 

2. Ban giám hiệu các nhà trường: Vận động cán bộ, giáo viên, viên chức  

người lao động trong các nhà trường. 

3. Ban cán sự Tổ dân phố: Thành lập đoàn vận động các hộ dân trong tổ 

dân phố. 

V. HÌNH THỨC QUẢN LÝ QUỸ: 

- Các đoàn vận động sau khi vận động đóng góp của tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân, nộp tiền về UBND phường qua bộ phận tài chính kế toán. 

- UBND phường nộp tiền vào tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước 

Hồng Lĩnh. 

- Công chức Lao động thương binh & xã hội lập kế hoạch sử dụng quỹ. 

- Công chức Tài chính  -  Kế toán tham mưu công tác quản lý quỹ theo 

quy định hiện hành của Nhà nước. 



VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 1. UBND phường tổ chức quán triệt kế hoạch cho đội ngũ cán bộ cốt cán 

từ phường đến tổ dân phố. 

 2. Ban cán sự các tổ dân phố tổ chức quán triệt nội dung kế hoạch cho cán 

bộ và nhân dân trong tổ. 

 3. Đề nghị UBMTTQ và các  đoàn thể tuyên truyền vận động đoàn viên, 

hội viên và toàn thể nhân dân thực hiện Kế hoạch này. 

 4.Thành lập đoàn vận động cấp phường và tổ dân phố để vận động đóng 

góp xây dựng quỹ. 

 5.Thời gian thực hiện: Từ ngày 08/7/2022 đến ngày 15/7/2022 các tổ dân 

phố các đơn vị tổ chức quán triệt kế hoạch thành lập đoàn vận động và tổ chức 

vận động đóng góp. Trước ngày 20/7/2022 các tổ dân phố, các đoàn vận động 

nộp tiền về UBND phường. 

Nơi nhận:                                                                         
- BTV Đảng uỷ; 

- TT.HĐND; 

- UB.MTTQ, Trưởng, phó các đoàn thể;        

- CC chuyên môn, người hoạt động KCT;                                                                           

- Các tổ dân phố; 

- Lưu VP-KT.                                                                                
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