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KẾ HOẠCH
Toàn dân hưởng ứng “Tháng nhân đạo”
Vận động Quỹ nhân đạo huyện Việt Yên năm 2021
Căn cứ Luật hoạt động Chữ thập đỏ, Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03/6/2008 và có hiệu
lực từ ngày 01/01/2009, tại Điều 2 quy định: “Hoạt động Chữ thập đỏ là hoạt động nhân
đạo dựa vào cộng đồng do Hội Chữ thập đỏ thực hiện hoặc phối hợp với các tổ chức, cá
nhân thực hiện về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo……”.
Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 Ban chấp hành Trung ương
Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ
Việt Nam và công tác Nhân đạo từ thiện.
Công văn số:12665-CV/VPTW ngày 30/7/2020 của Văn phòng Trung ương
đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung
ương đảng về chủ trương triển khai chính thức “Tháng nhân đạo” hằng năm;
Kế hoạch 13/KH-CTĐ ngày 24/3/2021 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang về
việc tổ chức “Tháng nhân đạo” năm 2021; Công văn số 261-CV/HU ngày
15/01/2021 của Thường trực Huyện ủy về việc triển khai “Tháng nhân đạo”
hằng năm từ năm 2021.
Được sự thống nhất chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và UBND huyện,
Ban vận động Quỹ nhân đạo huyện Việt Yên xây dựng kế hoạch vận động toàn
dân Hưởng ứng “Tháng nhân đạo” năm 2021 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:
- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
và các tầng lớp nhân dân về hoạt động nhân đạo, vận động toàn dân quan tâm
chăm lo các đối tượng xã hội. Phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc
“Thương người như thể thương thân”, cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ những
người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.
- Tạo sự thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân có địa
chỉ để ủng hộ từ thiện nhân đạo, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân,
tương ái và lòng hảo tâm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời xác
định xây dựng quỹ nhân đạo là trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng và
xã hội, phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn.
- Xây dựng quỹ nhân đạo để các cấp Hội Chữ thập đỏ có nguồn lực chủ
động trong công tác cứu trợ thường xuyên và đột xuất, hỗ trợ giống, vốn
phát triển kinh tế, làm nhà ở cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn, đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn huyện, thực hiện chính sách
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Dân vận của Đảng, Nhà nước, an sinh xã hội, tham gia xoá đói giảm nghèo,
góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện, phấn đấu không ai bị
bỏ lại phía sau.
2.Yêu cầu:
- Ban vận động Quỹ các cấp xây dựng kế hoạch khoa học, phù hợp, chỉ đạo
có trọng tâm, đánh giá, biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể và cá nhân
có lòng hảo tâm ủng hộ phong trào, nhằm động viên cán bộ, đoàn viên, thanh
niên, thiếu niên và quần chúng nhân dân, các lực lượng xã hội tham gia vào
những hoạt động cụ thể thiết thực để cuộc vận động đạt kết quả cao.
- Việc vận động ủng hộ Quỹ nhân đạo phải được thực hiện rộng khắp, đa
dạng về hình thức và được công khai minh bạch theo: Luật, Chỉ thị, Nghị
định, Pháp lệnh Thông tư, Văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.
- Tuyên truyền rộng rãi chủ trương, mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động,
dần từng bước xã hội hoá công tác nhân đạo.
- Ban vận động các cấp phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, vận động, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu
quả của cuộc vận động toàn dân hưởng ứng “Tháng nhân đạo” năm 2021.
II. MỤC TIÊU CUỘC VẬN ĐỘNG.

1. Đối với cấp huyện:
Phấn đấu vận động, xây dựng và phát triển quỹ nhân đạo đạt từ 200 đến
250 triệu đồng.
Nguồn quỹ vận động được chi: Cứu trợ, hỗ trợ giống, vốn tăng gia sản
xuất, tặng xe lăn cho người tàn tật, hỗ trợ làm nhà ở, các nhu yếu phẩm đảm
bảo cuộc sống cho đối tượng khó khăn hoạn nạn, nạn nhân chiến tranh, các đối
tượng chính sách xã hội, những người “yếu thế” trên địa bàn huyện.
2. Đối với cấp xã, thị trấn:
Phấn đấu mỗi xã, thị trấn vận động xây dựng và phát triển mỗi loại quỹ từ 20
đến 30 triệu đồng.
Nguồn quỹ vận động được chi: Cứu trợ, hỗ trợ giống, vốn tăng gia sản
xuất, tặng xe lăn, hỗ trợ làm nhà ở cho các đối tượng khó khăn hoạn nạn, nạn
nhân chiến tranh, các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn.
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ.
- Các cấp, các ngành tuyên truyền rộng rãi chủ trương của đợt vận động
Toàn dân hưởng ứng “Tháng nhân đạo” xây dựng quỹ nhân đạo năm 2021 đến
cán bộ, Đảng viên, học sinh, sinh viên và nhân dân, lực lượng vũ trang, người
tình nguyện, nhà hảo tâm, các công ty doanh nghiệp và toàn xã hội quyên góp
ủng hộ quỹ nhân đạo.
- Ban vận động quỹ các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác
tham mưu cho Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân xã, phối hợp với các ban ngành, đoàn
thể tổ chức tuyên truyền vận động toàn dân tham gia, hưởng ứng đợt vận động.
Kết quả đợt vận động, được công khai minh bạch, việc sử dụng quỹ theo quy
định của Pháp luật và Thông tư của Bộ tài chính.
IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Từ ngày 01/5/2021 đến 30/5/2021.
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V. CHỈ TIÊU VẬN ĐỘNG.

1. Vận động Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ
trang hưởng lương từ ngân sách: Mức ủng hộ bằng 01 ngày lương (cơ bản).
2. Đối với các doanh nghiệp:
- Có từ 10 công nhân trở lên, mức ủng hộ tối thiểu 400.000 đồng/doanh nghiệp.
- Có từ 9 công nhân trở xuống, mức ủng hộ tối thiểu 300.000 đồng/doanh nghiệp.
3. Các đối tượng khác:
- Các hộ sản xuất, kinh doanh: 30.000 đồng.
- Hộ sản xuất nông nghiệp : 20.000 đồng.
- Con em quê hương Việt Yên đang công tác, học tập và sinh sống ngoài
huyện, mức ủng hộ tùy lòng hảo tâm của cá nhân.
VI. BIỆN PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Biện pháp:
- Ban vận động Quỹ các cấp phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng thông
qua các chuyên mục, trang tin, các hội nghị để tuyên truyền vận động và phản
ánh kịp thời chủ trương, kế hoạch vận động toàn dân hưởng ứng “Tháng nhân
đạo” xây dựng quỹ nhân đạo đến cán bộ và các tầng lớp nhân dân.
- Các cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi
mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của đợt vận động toàn dân hưởng ứng “Tháng
nhân đạo” xây dựng quỹ nhân đạo đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động, học sinh, sinh viên trong các nhà trường và lực lượng vũ trang, để mọi
người hiểu và tự nguyện tham gia.
- Trung tâm văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, đài truyền thanh các xã,
thị trấn thường xuyên tuyên truyền, đưa tin về mục đích ý nghĩa đợt vận động,
biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt đợt vận động.
2. Tổ chức thực hiện:
a. Đối với cấp huyện:
Vận động và tiếp nhận tiền ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, giáo viên trường
THPT, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, TTGDTX-DN, các trường Tiểu học,
Trung học sơ sở, Mầm non, các công ty doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên
địa bàn.
Nơi tiếp nhận tiền ủng hộ: Bà Nguyễn Thị Hằng - Kế toán Văn phòng
HĐND-UBND huyện Việt Yên tại (tầng I, trụ sở Ủy ban nhân dân huyện)
trong các ngày làm việc.
b. Đối với các xã, thị trấn:
- Ban vận động Quỹ xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu vận động cụ thể cho các tổ
chức, đoàn thể và thôn, xóm, tổ dân phố để đợt vận động đạt kết quả cao nhất.
- Tổ chức quyên góp và tiếp nhận tiền ủng hộ của: Cán bộ, công chức, viên
chức xã, thị trấn, các hợp tác xã, hộ kinh doanh, nhân dân trên địa bàn.
Trên đây là kế hoạch vận động toàn dân hưởng ứng “Tháng nhân đạo” năm
2021, Ban vận động quỹ nhân đạo huyện kêu gọi Thủ trưởng các cơ quan, đơn
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vị, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức Chính trị, xã hội, Uỷ ban nhân dân các xã,
thị trấn, các cơ quan đơn vị, trường học của Trung ương, của tỉnh đóng trên địa
bàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và toàn thể
nhân dân tích cực hưởng ứng “Tháng nhân đạo”, hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch
đợt vận động.
Giao cho Hội Chữ thập đỏ huyện, là cơ quan Thường trực Ban vận động
phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các thành viên Ban chỉ đạo đôn
đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả
thực hiện về Thường trực Huyện ủy và UBND huyện, Trưởng Ban vận động
theo quy định./.
Nơi nhận:
- Hội CTĐ tỉnh (b/c)
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện(b/c);
- Các cơ quan, đơn vị, trường học của Trung ương,
của tỉnh đóng trên địa bàn;
- Các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn;
- Các cơ quan, đơn vị, trường học thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐ VP, CVTH.
- Lưu: VT, Hội CTĐ huyện;
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TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Thân Văn Thuần
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