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HUYỆN LÝ NHÂN 

 

Số:             /UBND-LĐTBXH 

V/v vận động đóng góp xây dựng       

Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lý Nhân, ngày     tháng 5 năm 2020 
 

 

 Kính gửi:  

     - Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

     - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; 

     - Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc TT GDNN-GDTX huyện; 

     - Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm; 

     - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ 

trẻ em trong tình hình mới; Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 19 tháng 6 năm 

2020 của UBND huyện về việc triển khai “Tháng hành động vì trẻ em” năm 

2020 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”. 

Thời gian qua, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện luôn quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đoàn thể và 

cộng đồng xã hội làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, tạo môi 

trường sống an toàn, lành mạnh, bình đẳng cho trẻ em. Quỹ Bảo trợ trẻ em luôn 

nhận được sự quan tâm đồng hành ủng hộ của các cấp, ngành, đoàn thể, các cơ 

quan, đơn vị, các nhà hảo tâm.... Quỹ đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, trợ 

giúp trẻ em như: tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ 

trẻ em bị tai nạn thương tích, tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hòa 

nhập cộng đồng. 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đóng góp ủng hộ 

của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân. Để thực hiện tốt công tác chăm 

sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện đề 

nghị các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm tiếp tục thể hiện trách nhiệm, sự quan 

tâm của mình thông qua việc tích cực hưởng ứng các hoạt động bảo vệ, chăm 

sóc trẻ em, đồng thời đóng góp, ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em của huyện. 

Mọi đóng góp, ủng hộ xin gửi về:  

* Cấp huyện: 

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sỹ 

lực lượng vũ trang của huyện, tỉnh đóng trên địa bàn huyện, các tập thể, cá nhân 

hảo tâm trong và ngoài huyện. 

- Mức vận động: Mỗi người ủng hộ 01 ngày lương 

- Số tiền vận động của đơn vị thu được gửi về: 

+ Tên đơn vị nhận tiền: Phòng Lao động – TB&XH Lý Nhân 
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+ Tài khoản số: 3761.0.1062007.91012 tại Kho bạc Nhà nước Lý Nhân  

Thời gian hoàn thành trước ngày 20/6/2020. 

* Các xã, thị trấn: 

- Vận động cán bộ, nhân dân trong độ tuổi lao động, các hộ sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn xã, thị trấn quản lý. 

- Mức vận động: Mỗi cán bộ, công chức và cán bộ chuyên trách xã, thị 

trấn ủng hộ 01 ngày lương, cán bộ không chuyên trách 20.000 đồng, cán bộ hưu 

trí 20.000 đồng, nhân dân trong độ tuổi lao động 5.000 đồng. 

Số tiền vận động được UBND các xã, thị trấn quản lý thu, chi theo hướng 

dẫn của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Luật ngân sách hiện hành./. 
 

Nơi nhận: 

- TTHU (để b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Đức Nhương 
 

 

                  

 

 


		2020-05-21T14:50:28+0700


		2020-05-21T15:15:54+0700


		2020-05-21T15:15:54+0700


		2020-05-21T15:15:54+0700




