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THÔNG BÁO 

Phát động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Chi Lăng năm 2022 

  

              Kính gửi:   

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

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

và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện; 

   - UBND các xã, thị trấn; 

- Các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-SLĐTB&XH ngày 22/3/2022 của Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện đề án chăm sóc vì sự 

phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 23/3/2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện Chi Lăng về triển khai thực hiện đề án chăm sóc vì sự phát triển 

toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn huyện 

Chi Lăng năm 2022. 

Trong những năm qua Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Chi Lăng luôn nhận được sự 

quan tâm, đóng góp ủng hộ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, lực 

lượng vũ trang, các đơn vị trường học và nhân dân các xã, thị trấn trong toàn huyện. 

Quỹ Bảo trợ trẻ em đã hoạt động có hiệu quả cao, tạo điều kiện cho các em phát triển 

tài năng, nhiều trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em 

bị bỏ rơi, con em gia đình chính sách được hỗ trợ đồ dùng học tập; trẻ em mắc bệnh 

tim bẩm sinh, trẻ em bị tai nạn thương tích đã được giúp đỡ, hỗ trợ; trẻ em sống 

trong các hộ gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cũng đã được thăm hỏi 

tặng quà trong các dịp Lễ, Tết Thiếu nhi 01/6, Tết Trung thu... từ nguồn Quỹ Bảo trợ 

trẻ em của huyện. Với những hành động thiết thực đó Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Chi 

Lăng đã thực sự là nguồn động viên, cổ vũ cho các em bị thiệt thòi, phấn đấu vươn 

lên trở thành những người có ích trong xã hội; 

 Căn cứ Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật trẻ em; Văn bản số 383/SLĐTBXH–BVCSTE 

ngày 26/4/2012 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc 

trích lục văn bản làm cơ sở xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp; 

 Để phát huy hơn nữa những tấm lòng nhân ái yêu trẻ, đồng thời góp phần 

làm tốt công tác Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; triển khai Tháng hành động 

vì trẻ em năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em hãy lên tiếng phòng, 

chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng phát động 

quyên góp, ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2022, cụ thể như sau:  
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1. Mục đích cuộc vận động 

Nhằm hỗ trợ và động viên cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trẻ em 

mồ côi không nơi nương tựa; trẻ em bị bỏ rơi; trẻ em khuyết tật; trẻ em là nạn nhân 

của chất độc hóa học; trẻ em nhiễm HIV/AIDS; trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo; trẻ 

em bị tai nạn thương tích; trẻ em bị xâm hại, bạo lực; trẻ em vùng sâu, vùng xa; trẻ 

em thuộc hộ gia đình nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em gia đình chính sách 

vượt khó học giỏi... 

2. Hình thức vận động 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng phát động đến các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị xí nghiệp, các doanh nghiệp, các 

đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn huyện, các nhà hảo tâm, các cá 

nhân trong cộng đồng, các trường học, các thầy cô giáo trong ngành giáo dục hãy 

tích cực tham gia ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Chi Lăng năm 2022. 

3. Mức vận động 

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nên ủng hộ từ 50.000 

đồng trở lên. 

 Đối với nhân dân, các nhà hảo tâm nên ủng hộ từ 10.000 đồng trở lên. 

 Mọi sự đóng góp ủng hộ Quỹ của các cơ quan, đơn vị, các cá nhân trong cộng 

đồng năm 2022 nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản Quỹ Bảo trợ trẻ em 

huyện Chi Lăng được mở tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chi 

Lăng, số tài khoản: 100000.22000.73535.  

 Thời gian tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ bắt đầu từ nay đến hết ngày 30 

tháng 11 năm 2022 (ủng hộ trước ngày Họp xét, đánh giá, chấm điểm Cơ quan, 

đơn vị đạt chuẩn Văn hóa năm 2022). 

 UBND các xã, thị trấn thực hiện thu và chi tại địa phương theo Thông tư số 

87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn quản lý và 

sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em. Báo cáo nội dung thu chi Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 

2022 về cơ quan thường trực Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

trong tháng 10 năm 2022. 

 UBND huyện Chi Lăng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, 

các đơn vị lực lượng vũ trang, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Hiệu trưởng các 

trường học quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động này để ủng hộ Quỹ 

Bảo trợ trẻ em huyện Chi Lăng năm 2022 đạt hiệu quả cao, góp phần thiết thực cho 

công tác Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Huyện ủy (B/c); 

- TT HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Lưu: VT, PLĐTBXHDT (100), HVT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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