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V/v vận động ủng hộ Quỹ 

 “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Các đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, doanh nghiệp 

trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với 

cách mạng. 

Để tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và tình cảm tốt đẹp của dân tộc ta 

về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với công lao to lớn của các thương binh, 

bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. 

Nhằm huy động thêm sự đóng góp tự nguyện theo trách nhiệm và tình cảm của 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn huyện ủng hộ 

xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", cùng nhà nước chăm lo tốt hơn nữa đời sống 

vật chất, tinh thần cho các đối tượng người có công với cách mạng. 

Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 

27/7/2022), được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện 

Tràng Định đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; UBND các xã, thị trấn; 

các đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và Nhân dân tiếp 

tục phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn 

đáp nghĩa” trên địa bàn và quan tâm đóng góp, ủng hộ cho Quỹ “Đền ơn đáp 

nghĩa” trong năm 2022. 

1. Đối tượng vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa gồm: 

1.1. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện vận động đối với: 

- Các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính 

trị, chính trị xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội cấp huyện trực tiếp quản lý. 

- Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan quân sự và công an 

cấp huyện. 

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. 

- Cán bộ, công chức, viên chức người lao động các cơ quan, đơn vị. 

1.2. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp xã vận động đối với: 
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- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn do cấp xã trực 

tiếp quản lý. 

- Cán bộ, công chức xã, thị trấn; viên chức trường học, Trạm Y tế... 

2. Đối tượng không thuộc diện vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp 

nghĩa gồm: 

- Người chưa đủ 18 tuổi và người đã nghỉ hưu. 

- Các đối tượng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người 

có công với cách mạng. 

- Người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật. 

- Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp xã hội. 

- Người đang học tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

- Người mất năng lực hành vi dân sự. 

3. Mức vận động đóng góp: 

Tùy lòng hảo tâm trên tinh thần tự nguyện đóng góp với mức cao nhất. 

4. Thời gian vận động: 

Công tác vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được thực hiện đến 

hết ngày 31/12/2022 (Đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị 

đề nghị hoàn thành việc ủng hộ Quỹ xong trước tháng 7/2022). 

5. Tổ chức thực hiện: 

5.1. Đối với Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện Tràng Định: 

Mọi sự đóng góp của tập thể các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực 

lượng vũ trang, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và Nhân dân được tiếp nhận vào 

tài khoản số: 3761.0.1003095.91011 tại Kho bạc Nhà nước huyện Tràng Định.  

* Lưu ý: Tiền vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa nộp tại Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tràng Định. 

5.2. Đối với Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp xã: 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch vận động 

đóng góp xây dựng Quỹ trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ. Đồng thời chỉ đạo kiện toàn 

Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở địa phương mình; tổ chức tuyên truyền, 

vận động các ban, ngành, đoàn thể cấp xã và quần chúng Nhân dân về mục đích 

và ý nghĩa của cuộc vận động, phân công trách nhiệm từng thành viên phụ trách 

địa bàn để tổ chức vận động đóng góp Quỹ đạt kết quả cao nhất.  

Tổng hợp, báo cáo kết quả cuộc vận động về Ủy ban nhân dân huyện theo 

yêu cầu. 

5.3. Để cuộc vận động đóng góp, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 

năm 2022 đạt kết quả cao, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị:  
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- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở 

phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá 

nhân, hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ. 

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện có trách nhiệm 

hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo kết quả ủng hộ Quỹ của từng đơn vị đảm bảo tính 

công bằng, công khai và dân chủ; đồng thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân 

huyện, Ban Quản lý Quỹ trong công tác quản lý và sử dụng Quỹ đúng quy định. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trường học vận 

động cán bộ, viên chức trong các đơn vị nhà trường tham gia đóng góp đầy đủ. 

- Trung tâm Y tế huyện vận động cán bộ, công chức, viên chức trong đơn 

vị và Trạm Y tế các xã, thị trấn tham gia đóng góp Quỹ đạt kết quả cao nhất. 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện xây dựng nội dung 

và tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin về các chủ trương, chính 

sách Đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước. Đồng thời phối hợp với Phòng 

Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện thông báo và đưa tin kịp thời 

kết quả đóng góp Quỹ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện phối hợp với tổ 

chức Công đoàn vận động cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị 

mình thực hiện tốt việc vận động xây dựng Quỹ đạt kết quả cao. 

Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng 

vũ trang, doanh nghiệp và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện 

tốt việc vận động đóng góp, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022 đạt kết 

quả cao nhất./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện uỷ (B/c); 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Thành viên BQL Quỹ; 

- Trung tâm VH, TT&TT huyện; 

- Lưu: VT, (LĐTBXH-DT). 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngọ Quang Khải 
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