ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THẠCH HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 954 /UBND-LĐTBXH

Thạch Hà, ngày03 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc vận động Quỹ ĐƠĐN
và Quỹ BTTE năm 2022

Kính gửi:
- Các ban, phòng, ngành, Ủy ban MTQ, đoàn thể cấp huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Hội Doanh nghiệp huyện;
- Các cơ quan, trường học trên địa bàn.
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện
có hiệu quả công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và “Bảo vệ chăm sóc trẻ em”. Với
những hoạt động thiết thực, giàu tính nhân văn đã tri ân, chia sẻ khó khăn đối với
những gia đình chính sách, người có công với cách mạng; góp phần bảo vệ, ngăn
ngừa, giảm thiểu và tiến tới giảm hoàn toàn trẻ em có nguy cơ lang thang, tạo điều
kiện cho nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc, ổn định
cuộc sống tại gia đình và hòa nhập với cộng đồng.
Để tiếp tục tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và “Bảo vệ chăm sóc
trẻ em” năm 2022 có hiệu quả, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn
vị, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đóng góp nguồn Quỹ
nhằm thực hiện tốt kế hoạch đề ra, phấn đấu hoàn thành trước 05/12/2022.
Chỉ tiêu vận động: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm vận động
tối thiểu mỗi người 02 ngày lương (Mỗi loại quỹ một ngày lương).
Đối với các xã, thị trấn theo phân cấp quản lý, chỉ huy động đóng góp Quỹ
“Bảo trợ trẻ em” nộp vào ngân sách cấp huyện.
Mọi sự ủng hộ xin gửi về:
- “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” huyện Thạch Hà; tài khoản: 3751.0.9015929.00000
tại Văn phòng Kho bạc Nhà nuớc Hà Tĩnh;
- “Quỹ Bảo trợ trẻ em” huyện Thạch Hà; tài khoản: 3751.0.9015921.00000 tại
Văn phòng Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện;
- Lưu: VT, LĐTBXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Bá Hà

