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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH QUẢNG BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KGVX 
 

Về việc tăng cường tổ chức vận động 

đóng góp, xây dựng Quỹ Nhân đạo  

trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

 

        Quảng Bình, ngày      tháng     năm 2020 

  

 

                           Kính gửi: 

                                          - Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức  

                                            chính trị - xã  hội và lực lượng vũ trang cấp tỉnh; 

                                          - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

                                          - Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
 

Công tác chăm lo đời sống, động viên tinh thần cho người nghèo và đối 

tượng dễ bị tổn thương là truyền thống nhân ái của dân tộc ta, là trách nhiệm của 

các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội thể hiện sự 

chia sẻ đối với những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Từ năm 2014 

đến nay, được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp 

triển khai của các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, các địa 

phương nên công tác tổ chức vận động, đóng góp xây dựng Quỹ Nhân đạo đã 

đạt được những kết quả nhất định. Từ nguồn Quỹ Nhân đạo đã trợ giúp cho 

hàng ngàn đối tượng khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh có điều kiện vươn lên ổn 

định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.  

Để hoạt động nhân đạo trên địa bàn ngày càng lan tỏa và công tác vận 

động đóng góp, xây dựng Quỹ Nhân đạo năm 2020 đạt kết quả cao, đồng thời 

đảm bảo quản lý, sử dụng nguồn thu từ Quỹ Nhân đạo một cách chặt chẽ, có 

hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức 

xã hội; các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước về hoạt động nhân đạo, từ thiện; các văn bản, kế hoạch 

về vận động đóng góp Quỹ Nhân đạo để các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên 

cùng toàn thể nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm của mình trong 

việc xây dựng Quỹ, qua đó nâng cao hiệu quả công tác vận động, đóng góp xây 

dựng Quỹ, hỗ trợ hiệu quả cho các đối tượng khó khăn, hoạn nạn, góp phần tích 

cực trong công tác an sinh xã hội. 

2. Thành lập Ban Chỉ đạo vận động xây dựng Quỹ Nhân đạo các cấp (Chủ 

tịch Hội Chữ thập đỏ là Trưởng Ban Chỉ đạo), trong đó phân công rõ trách 

nhiệm cho từng thành viên đại diện các ngành tham gia theo đúng chức năng, 

nhiệm vụ nhằm phối hợp thực hiện hiệu quả. 

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội; các cơ 

quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp trong tỉnh căn cứ vào tình 

hình thực tế, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đóng góp xây dựng 

Quỹ phấn đấu vượt kế hoạch. 
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4. Thường trực Hội Chữ thập đỏ các cấp (Ban Quản lý Quỹ Nhân đạo) có 

trách nhiệm hướng dẫn việc xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ trên cơ sở Luật 

hoạt động Chữ thập đỏ; Nghị định 93/2019/NĐ-CP, ngày 25/11/2019 của Chính 

phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, các văn bản quy định 

hiện hành và Quy chế hoạt động của Quỹ Nhân đạo; theo dõi, kiểm tra các hoạt 

động của Quỹ Nhân đạo thuộc cấp mình quản lý, bảo đảm thu chi đúng qui định, 

chấp hành đúng chế độ kế toán, tài chính hiện hành; phối hợp với các ngành, các 

cấp, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đôn đốc, đẩy mạnh đợt vận động xây dựng 

Quỹ Nhân đạo năm 2020 đạt kết quả cao. Kết thúc đợt vận động tổ chức tổng 

kết công tác vận động Quỹ trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và 

công khai tiến độ thu Quỹ trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và 

Truyền hình Quảng Bình tỉnh phối hợp hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động 

xây dựng Quỹ Nhân đạo. 

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm 

chỉ đạo việc thực hiện vận động xây dựng Quỹ Nhân đạo đến các cơ quan, đơn 

vị, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã 

hội, các đơn vị, lực lượng vũ trang và các doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung tại Công 

văn  này./. 
 
 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Hội CTĐ tỉnh; 

- LĐ VP UBND tỉnh,  

- Lưu: VT, KGVX. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hoàng 
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