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ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 

Số:        /UBND-CTĐ 
V/v ủng hộ Quỹ Nhân đạo năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               

      Xuân Trường, ngày     tháng  04  năm 2022 

                         Kính gửi: 

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

- Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện;                                                         

- Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

-  Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Được sự nhất trí chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ, nhằm thực hiện tốt 

công tác trợ giúp nhân đạo, từ thiện và đẩy mạnh các hoạt động “Tương thân, 

tương ái” nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

(30/4/1975-30/4/2022) và kỷ niệm 159 năm ngày Quốc tế Chữ thập đỏ (08/5/1863- 

08/5/2022), UBND huyện phát động đợt ủng hộ Quỹ Nhân đạo năm 2022 với nội 

dung cụ thể như sau: 

1. Công tác tuyên truyền, vận động: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 

trường học, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công 

chức, viên chức, học sinh, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng 

ứng và ủng hộ Quỹ Nhân đạo năm 2022 của huyện nhằm góp phần thực hiện chính 

sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, giúp đỡ các đối 

tượng vượt khó vươn lên ổn định cuộc sống (không triển khai vận động tới các hộ 

nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, người có công). 

2. Đối tượng, mức vận động ủng hộ: 

- Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, 

người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa 

bàn huyện, UBND các xã, thị trấn. 

- Mức vận động ủng hộ: 

+ Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, người lao 

động ủng hộ ½ ngày lương hoặc 01 ngày công trở lên; 

+ Cán bộ hưu trí, mất sức ủng hộ từ 20.000 đồng trở lên; 

+ Mỗi hộ gia đình ủng hộ từ 10.000 đồng trở lên; 

+ Học sinh THPT, Trung tâm GDNN-GDTX ủng hộ từ 7.000 đồng trở lên; 

+ Học sinh THCS ủng hộ từ 5.000 đồng trở lên; 

+ Học sinh Tiểu học ủng hộ từ 3.000 đồng trở lên. 
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- Chỉ tiêu phấn đấu: 

+ Cấp xã vận động ủng hộ từ 20.000.000 đồng trở lên; 

+ Cấp huyện vận động ủng hộ từ 150.000.000 đồng trở lên; 

3. Số tiền ủng hộ Quỹ Nhân đạo năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, trường học nộp về Hội Chữ thập đỏ huyện theo Tài khoản: 

3761.0.1040959.91048 - Kho bạc Nhà nước huyện Xuân Trường và gửi kèm 

danh sách ủng hộ Quỹ về UBND huyện (qua Hội CTĐ huyện nhận tổng hợp). 

- Đối với các xã, thị trấn: Số tiền vận động được trích 50% nộp về huyện, 

còn 50% giao cho Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn quản lý, sử dụng và trợ giúp 

cho người gặp khó khăn tại địa phương, đơn vị mình. 

4. Thời gian phát động: Từ ngày 26/4/2022 – 31/5/2022. 

5. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong huyện 

phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội 

viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ủng hộ Quỹ Nhân đạo năm 2022.  

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa 

bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc nội 

dung Công văn này./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HU, HĐND, UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, CTĐ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Trần Văn Vỵ 
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