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KẾ HOẠCH 
Vận động xây dựng đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2019 

 
 

Thực hiện Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ về 
việc ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được thống 
nhất trên phạm vi cả nước; Chỉ thị số 07/CT/TW ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư 
về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Thương binh, Liệt sĩ người có 
công và phong trào đề ơn đáp nghĩa;  

Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện xây dựng kế hoạch vận động 
đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2019 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Để thiết thực hưởng ứng tiến tới kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 
(27/7/1947 – 27/7/2019) các cấp, các ngành, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, cán 
bộ, công chức, viên chức, các đơn vị trường học, các doanh nghiệp, các nhà hảo 
tâm và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ 
nguồn”. “Đền ơn đáp nghĩa”, quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh 
thần người có công với cách mạng. 

2. Yêu cầu 

Đẩy mạnh sâu rộng công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện công tác Thương binh, liệt sĩ, người có 
công với cách mạng. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các 
tầng lớp nhân dân. Vận động các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, các đơn vị kinh 
tế và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện tham gia đóng góp xây dựng Quỹ 
“Đền ơn đáp nghĩa”. Tổ chức thăm hỏi gúp đỡ, chăm sóc các đối tượng người có 
công, thân nhân các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh …., hỗ trợ sủa chữa, 
xây dựng nhà tình nghĩa, sửa chữa nhà bia ghi tên liệt sĩ và nâng cấp tu bổ các 
công trình ghi công liệt sĩ. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC VẬN ĐỘNG 

1. Đối tượng vận động đóng góp  

- Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, các phòng, ban, ngành 
đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, các đơn vị nhà trường, các doanh nghiệp và các nhà 

hảo tâm. 
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- Cán bộ chuyên trách, công chức, viên chức, y tế các xã, thị trấn. 

- Các hộ gia đình nhân dân trong huyện. 

2. Mức vận động đóng góp 

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sĩ 
trong lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Mỗi người đóng góp 
ủng hộ 01 ngày lương, ngày công trở lên (Tháng lương chia 30 ngày). 

- Đối với các tổ chức kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp, các cá nhân từ 
thiện: Tùy lòng hảo tâm ủng hộ đóng góp xây dựng quỹ với tinh thần cao nhất.  

3. Thời gian vận động, đóng góp 

- Vận động đóng góp Quỹ đối với cấp huyện và các xã, thị trấn: Từ tháng     
5/2019 đến hết năm 2019.  

- Kết thúc đợt vận động, Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện sẽ 
tổng kết đánh giá và thông báo kết quả vận động, đóng góp trong danh sách gửi 
kèm đến các đơn vị và cá nhân tham gia ủng hộ cùng kế hoạch vận động, đóng góp 
quỹ năm sau.  

4. Hình thức tổ chức tiến hành thu nộp  

- Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp huyện vận động đóng góp từ các cơ quan, 
ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, các đơn vị trường học 
trên địa bàn huyện được nộp vào Kho bạc Nhà nước huyện, theo tài khoản số: 
3761.0.1079975.91011.  

- Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp xã, thị trấn vận động đóng góp từ các hộ gia 
đình trên địa bàn được nộp vào tài khoản của xã, thị trấn đã đăng ký tại Kho bạc 
Nhà nước huyện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Để cuộc vận động đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2019 
đạt kết quả cao. Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện đề nghị các cơ quan, 
ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt 
một số nhiệm vụ sau: 

1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện cơ quan chủ trì 
phối kết hợp với các cơ quan liên quan căn cứ vào số cán bộ công chức, viên chức 
đang hưởng lương của từng đơn vị để đánh giá kết quả vận động đóng góp của 
từng đơn vị đảm bảo tính công bằng, công khai và dân chủ. Quản lý, sử dụng Quỹ 
“Đền ơn đáp nghĩa” theo đúng Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của 
Chính phủ. 

2. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện, 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 
đóng góp quỹ đạt kết quả cao. 
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3. UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng nhân 
dân về mục đích và ý nghĩa của cuộc vận động, đồng thời chỉ đạo kiện toàn Ban 
quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở địa phương mình (nếu có thay đổi nhân sự), 
phân công trách nhiệm từng thành viên phụ trách địa bàn để tổ chức vận động đóng 
góp Quỹ đạt kết quả cao nhất. 

4. 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. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo đôn đốc các đơn vị trường học 
vận động cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên trong các đơn vị nhà trường 
tham gia đóng góp đầy đủ.  

6. Trung tâm Y tế huyện vận động cán bộ, công chức, viên chức trong đơn 
vị và các trạm Y tế các xã, thị trấn tham gia đóng góp quỹ đạt kết quả cao nhất. 

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện 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, các nhân, 
hội viên đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng quỹ. 

Ban quản lý Quỹ “Đề ơn đáp nghĩa” huyện Hữu Lũng đề nghị thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể, chủ tịnh UBND các xã, thị trấn thực 
hiện tốt việc vận động đóng góp xây dựng Quỹ “Đề ơn đáp nghĩa” năm 2019 đạt 
kết quả cao nhất. Trong quá trình thực hiện có vấn đề cần trao đổi, đề nghị liên hệ 
trực tiếp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện, số điện thoại 
025.3.825.670 hoặc 025.3.825.753. 

 
Nơi nhận:                                                                        TRƯỞNG BAN 
- Sở LĐTB&XH (b/c);  
- TTHU, HĐND huyện (b/c); 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị huyện, tỉnh, TW  
trên địa bàn; 
- Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn; 
- Các thành viên BQL Quỹ huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu VT- LĐTB&XH. 

                                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
                                                                                      Trần Quốc Phong 
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