
1 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN Ý YÊN 

 
Số:           /UBND-CTĐ 

V/v phát động ủng hộ “Quỹ Nhân đạo” 

và tổ chức “Tháng nhân đạo” năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ý Yên, ngày       tháng 4 năm 2022 
 

  

    Kính gửi: 

                - Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các trường học; 

      - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;  

                         - Các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện. 

   

 Thực hiện Công văn số 212/UBND-VP7 ngày 23/4/2021 của UBND 

tỉnh; Kế hoạch số 50/KH-CTĐ ngày 29/3/2022 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh 

Nam Định về việc vận động ủng hộ “Quỹ nhân đạo” và tổ chức “Tháng Nhân 

đạo” năm 2022 với chủ đề “Gắn kết cộng đồng – Lan tỏa hành động nhân ái”. 

 Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc "Thương người như thể 

thương thân, lá lành đùm lá rách", để có nguồn lực hỗ trợ cho các hộ gia đình 

nghèo, cận nghèo, NNCĐ da cam, những người có hoàn cảnh khó khăn, 

người gặp rủi ro, hoạn nạn… góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện 

thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. UBND 

huyện Ý Yên yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phát động rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang; doanh nghiệp, các cơ sở 

tôn giáo, các nhà hảo tâm, các trường học, các tầng lớp nhân dân ở trong và 

ngoài huyện tích cực hưởng ứng “Tháng nhân đạo” tháng 5 và ủng hộ “Quỹ 

nhân đạo” năm 2022.  

2. Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vận động ủng hộ 

quỹ. Đối tượng và mức vận động như sau:  

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sỹ trong 

lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Ủng hộ tối thiểu 

100.000 đồng/người. 

- Cán bộ, nhân viên, người lao động trong các doanh nghiệp trên địa 

bàn huyện hưởng lương theo quy định hiện hành: Ủng hộ trên tinh thần tự 

nguyện. 

- Vận động sự đóng góp tự nguyện của các hộ gia đình ở các xã, thị 

trấn ủng hộ xây dựng Quỹ nhân đạo tại địa phương. Đồng thời vận động các 

Doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hảo tâm ở trong và ngoài huyện tham gia 

ủng hộ Quỹ Nhân đạo.  
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Thời gian phát động ủng hộ đến hết ngày 20/6/2022. 

 Số tiền ủng hộ xin gửi vào tài khoản Quỹ nhân đạo Hội Chữ thập đỏ 

huyện Ý Yên, Tài khoản: 3761.0.1025150.91999 tại Kho bạc Nhà nước 

huyện Ý Yên.  

 4. UBND huyện Ý Yên giao cho Hội Chữ thập đỏ huyện tiếp nhận sự 

ủng hộ và quản lý, sử dụng quỹ đúng mục đích. Tổng hợp, báo cáo kết quả 

thực hiện đợt vận động về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND 

huyện). 

 UBND huyện Ý Yên rất mong được sự quan tâm ủng hộ của các đơn 

vị, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, các 

công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm quan tâm để cuộc vận động ủng hộ 

“Quỹ nhân đạo Chữ thập đỏ " và tổ chức “ Tháng nhân đạo” năm 2022 huyện 

đạt kết quả cao.  
   

Nơi nhận: 

- Hội CTĐ tỉnh NĐ; (để b/c) 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; (để b/c) 

- Hội Chữ thập đỏ huyện; (để t/h) 

- Như trên; 

- Lưu VT, Hội CTĐ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Du 
 

 

 

 

 


		2022-04-12T15:50:52+0700


		2022-04-12T16:09:19+0700


		2022-04-12T16:09:19+0700


		2022-04-12T16:09:19+0700




