
UBND HUYỆN TRỰC NINH 

QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM 
 

Số 01/QBTTE 
V/v vận động ủng hộ 

Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trực Ninh, ngày           tháng 5 năm 2022 

 

             Kính gửi:   

            - Thủ trưởng  các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; 

            - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 10/5/2022 của UBND huyện Trực 

Ninh về việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, để giúp đỡ các cháu khuyết 

tật, các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng quà cho các trường mầm non, hỗ trợ 

đầu tư xây dựng công trình phúc lợi phục vụ học tập, vui chơi cho các cháu nhân dịp 

ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, Tết Trung Thu năm 2022. Ban vận động Quỹ Bảo trợ trẻ 

em huyện phát động đợt ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện, như sau: 

1. Đối tượng, mức vận động: 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp, 

ban, ngành, đoàn thể và trường học trong huyện mỗi người ủng hộ 1 ngày lương. 

- Cán bộ hưu trí, mất sức ủng hộ tối thiểu 50.000đ/người. 

2. Thời gian vận động: Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 30/6/2022. 

3. Tổ chức thực hiện: 

- Phòng Lao động - TB&XH là cơ quan thường trực theo dõi, đôn đốc, tổng 

hợp kết quả báo cáo UBND huyện theo quy định. 

- Phòng Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo, đôn đốc các trường Tiểu học, THCS, 

THPT thực hiện chỉ tiêu vận động. 

- UBND các xã, thị trấn vận động cán bộ, công chức, cán bộ hưu trí, mất sức 

trên địa bàn. 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các doanh nghiệp vận động cán bộ, 

công nhân viên chức, người lao động ttaij đơn vị theo chỉ tiêu vận động. 

Số tiền ủng hộ gửi vào Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện tài khoản số: 

3761.0.9042639.91012 tại Kho bạc Nhà nước huyện Trực Ninh. 

 Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- BBT Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH  
 

 

 
 

 
 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hà Quang Vinh 
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