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THÔNG BÁO 

Kết quả vận động ủng hộ và sử dụng Quỹ 

 “Bảo trợ trẻ em” huyện Tràng Định 5 tháng đầu năm 2022 

 

 

Thực hiện Quyết định số 1808/QĐ-UBND, ngày 04/9/2020 của UBND 

huyện về việc Ban hành quy chế quản lý và sử dụng Quỹ “Bảo trợ trẻ em” 

huyện Tràng Định. Ngày 12/3/2022, Hội đồng bảo trợ Quỹ “Bảo trợ trẻ em” 

huyện Tràng Định ban hành Văn bản số 52/HĐBT về việc vận động ủng hộ Quỹ 

“Bảo trợ trẻ em” năm 2022 gửi các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn 

huyện. 

Kết quả ủng hộ Quỹ “Bảo trợ trẻ em” huyện đến ngày 19 tháng 5 năm 

2022, như sau: 

1. Kinh phí chuyển từ năm 2021: 6.815.568 đồng (Sáu triệu tám trăm 

mười năm nghìn năm trăm sáu mươi tám đồng) 

2. Tính từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 19/5/2022, Quỹ “Bảo trợ trẻ em” 

huyện đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của tập thể các cơ quan, đơn vị, trường 

học trên địa bàn huyện với tổng số tiền ủng hộ là 15.770.000 đồng (Mười năm 

triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng)  

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

3. Trong 5 tháng đầu năm 2022, Quỹ đã được sử dụng hỗ trợ 01 gia đình 

(xã Đào Viên) có trẻ em bị tử vong do đuối nước với số tiền 2.000.000 đồng. 

UBND huyện Tràng Định xin trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã 

tích cực tham gia ủng hộ Quỹ. Để tiếp tục phát huy hiệu quả của Quỹ “Bảo trợ 

trẻ em”, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời các trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn, tai nạn thương tích, trẻ em mồ côi, khuyết tật, tim bẩm sinh, trẻ em 

mắc bệnh hiểm nghèo phải chữa trị dài ngày…, thực hiện các hoạt động phòng, 

chống tai nạn thương tích cho trẻ em và tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà trẻ 

em nhân dịp Tết Trung thu, Tết Thiếu nhi, các hoạt động Tháng hành động vì trẻ 

em… góp phần thực hiện tốt các mục tiêu bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em 

trong năm 2022. UBND huyện đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh 

nghiệp, hợp tác xã và cá nhân tiếp tục quan tâm ủng hộ đối với Quỹ, mọi sự 

đóng góp, ủng hộ xin gửi về Quỹ “Bảo trợ trẻ em” huyện Tràng Định, tài khoản 

số: 1000007059877166 tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội 

huyện Tràng Định (theo tinh thần tại Văn bản vận động số 52/HĐBT, ngày 



2 

 

 

12/3/2022 về việc vận động ủng hộ Quỹ “Bảo trợ trẻ em” năm 2022 của Hội 

đồng Bảo trợ Quỹ “Bảo trợ trẻ em” huyện)./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                         
- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Thành viên HĐBT Quỹ; 

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

- Các đơn vị lực lượng vũ trang, trường học; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh;             

- Lưu: VT, LĐTBXH-DT.                                                                    
 

 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
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