
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

Số:      /PA-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Văn Quan, ngày      tháng 3 năm 2022 

PHƯƠNG ÁN 
Vận động ủng hộ, đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”và Quỹ “Bảo trợ trẻ em”  

năm 2022 trên địa bàn huyện Văn Quan 

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05/4/2016; 

Căn cứ Nghị định số 45/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; 

Căn cứ Thông tư số 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 của của Bộ Tài chính 

hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ “Bảo trợ trẻ em”;  

Căn cứ Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của UBND huyện Văn 

Quan về việc thành lập Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện Văn Quan; Quyết 
định số 818/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của UBND huyện về việc thành lập Hội đồng 

bảo trợ Quỹ “Bảo trợ trẻ em” huyện Văn Quan. 

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tăng thêm nguồn lực hỗ trợ thực hiện 

các mục tiêu chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; phát huy truyền thống tốt đẹp 
“Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam, thực hiện ngày 

càng tốt hơn các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thương binh, bệnh 
binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Văn Quan.  

Căn cứ Phương án vận động đóng góp của các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, 
đoàn thể, các trường học, các doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa 
bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Phương án vận động ủng hộ, đóng góp 

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2022 như sau: 

Tổng số tiền vận động 02 loại quỹ năm 2022: 897.154.000 đồng.  

Phương án vận động cụ thể như sau: 

1. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 

a) Đối tượng vận động ủng hộ: Cán bộ, công chức, viên chức, người hợp đồng 

lao động, lực lượng vũ trang, các tổ chức, các doanh nghiệp, cán bộ, công chức các 

xã, thị trấn và Nhân dân trên địa bàn huyện. 

b) Mức vận động đóng góp: 

- Đối với các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện: vận động mỗi cán 
bộ, công nhân viên chức, người lao động; sĩ quan, chiến sĩ, cán bộ trong lực lượng vũ 
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trang nhân dân đóng trên địa bàn huyện ủng hộ đóng góp từ 01 ngày tiền lương, tiền 
công trở lên. 

- Đối với các xã, thị trấn: vận động lực lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn mỗi 
người đóng góp 01 ngày tiền lương, tiền công trở lên; vận động mỗi hộ gia đình đóng 
góp từ 5.000 đồng trở lên.  

c) Phương án vận động năm 2022: 443.497.000đồng (có biểu chi tiết kèm 

theo). 

d) Sử dụng quỹ: Trên cơ sở nguồn Quỹ thu được, Phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc huyện tham mưu lập tờ trình, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện quyết định chi. 

Kinh phí được sử dụng vào những nội dung sau: 

+ Hỗ trợ tu bổ nghĩa trang liệt sĩ; sửa chữa, xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ; hỗ 
trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho đối tượng người có công trên địa bàn huyện. 

+ Hỗ trợ thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.  

+ Thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa khác. 

đ) Quản lý quỹ: số tiền vận động thu được của các cơ quan, đơn vị, trường học, 

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nộp về tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà 

nước huyện Văn Quan. Số tài khoản: 3761.0.1130990.91011 của Ban Quản lý các 
loại quỹ huyện Văn Quan; Ban Quản lý các loại quỹ huyện có trách nhiệm thực hiện 
quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ theo quy định hiện hành. 

2. Quỹ Bảo trợ trẻ em 

a) Đối tượng vận động ủng hộ: Cán bộ, công chức, viên chức, người hợp đồng 

lao động, lực lượng vũ trang, các tổ chức, các doanh nghiệp, các bộ,  công chức các 
xã, thị trấn và Nhân dân trên địa bàn huyện. 

b) Mức vận động đóng góp: 

- Đối với các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện: Vận động mỗi 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; sĩ quan, chiến sĩ, cán bộ trong lực 
lượng vũ trang nhân dân đóng trên địa bàn huyện ủng hộ đóng góp từ 01 ngày tiền 

lương, tiền công trở lên. 

- Đối với các xã, thị trấn: vận động lực lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn mỗi 

người đóng góp 01 ngày tiền lương, tiền công trở lên; vận động mỗi hộ gia đình đóng 
góp từ 5.000 đồng trở lên.  

c) Phương án vận động: 453.657.000đồng (có biểu chi tiết kèm theo). 

d) Sử dụng quỹ: do Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện 

tham mưu lập tờ trình, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định chi.  

Kinh phí được sử dụng cho những nội dung sau: 
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+ Hỗ trợ cho các đối tượng là trẻ em học sinh nghèo vượt khó trong học tập 
trên địa bàn. 

+ Hỗ trợ các đối tượng là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: trẻ em nghèo, 
trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em khuyết tật, tàn tật, mồ côi không nơi nương tựa, 
trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em là nạn nhân chất độc hoá học, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS... 

+ Hỗ trợ các hoạt động khác theo văn bản quy định hiện hành. 

đ) Quản lý quỹ: Số tiền vận động thu được của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nộp về tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng 
Chính sách xã hội huyện Văn Quan. Số tài khoản: 100000 705 9133 863 của Quỹ 

Bảo trợ trẻ em huyện Văn Quan. Hội đồng bảo trợ Quỹ “Bảo trợ trẻ em” huyện 
Văn Quan thực hiện quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ theo quy định hiện hành. 

3. Thời gian tổ chức vận động đóng góp 

Để đảm bảo nguồn quỹ đáp ứng nhu cầu sử dụng trong năm được kịp thời. Đề 

nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn vận động cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân đóng góp các loại quỹ năm 

2022 ngay từ đầu năm, phấn đấu vận động thu đạt và vượt Phương án đã đề ra trước 
15/11/2022.  

Thời gian vận động đóng góp từng loại Quỹ cụ thể như sau:  

- Quỹ Đền ơn đáp nghĩa: vận động, đóng góp trong cả năm 2022, tập trung cao 

điểm vào tháng 6, tháng 7 nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 

(27/7/1947 - 27/7/2022). 

- Quỹ Bảo trợ trẻ em: vận động, đóng góp xây dựng Quỹ trong cả năm 2022, 

tập trung cao điểm vào tháng 5, tháng 6 năm 2022.  

4. Tổ chức thực hiện 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả Phương án 

này, đồng thời vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân 

đóng góp các loại quỹ năm 2022 với khả năng cao nhất, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu 

Phương án vận động đề ra. Số tiền vận động được nộp vào tài khoản tiền gửi theo 

mẫu biểu gửi kèm Phương án này (Mẫu số C4-08/KB “Giấy nộp tiền vào tài 

khoản”). 

 Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Văn Quan là cơ quan 

thường trực được giao nhiệm vụ tham mưu quản lý, sử dụng Quỹ có trách nhiệm xem 

xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định chi đúng đối tượng, đúng mục 

đích, kịp thời, hiệu quả. Đồng thời thanh quyết toán kinh phí đã sử dụng, công khai 

Quỹ theo quy định hiện hành. 
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Trên đây là Phương án vận động đóng góp đối với Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và 

Quỹ “Bảo trợ trẻ em” trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022. Đề nghị Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị, trường học, các doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn quan tâm tổ chức thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận:                                                                                          
- TT Huyện ủy (B/c);                                                                             
- TT HĐND huyện (B/c);                                                                      
- CT, các PCT UBND huyện;  
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
- Các trường học, các doanh nghiệp trên đia bàn; 
- TV BQL Quỹ ĐƠĐN, HĐBT Quỹ BTTE huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, LĐTBXHDT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Triệu Đức Dũng 
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Không ghi vào 
khu vực này 

GIẤY NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN 

Lập ngày …. tháng …. năm …… 

Mẫu số C4-08/KB 

(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 
31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) 

Số: …….…… 

 

Người nộp: ……………………………………………………. 

Địa chỉ: ……………………………………………………….. 

Nộp vào tài khoản số: 3761.0.1130990.91011 

Đơn vị nhận tiền:  Ban Quản lý các loại quỹ huyện Văn Quan 

PHẦN KBNN GHI 

Nợ TK: ……………………. 

Có TK: ……………………. 

Tại KBNN: Huyện Văn Quan 

Mở tại Ngân hàng ủy nhiệm thu: ………………………………………………………………… 

Nội dung nộp Số tiền 

Nộp tiền ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2022  

  

Tổng cộng  

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Ngân hàng/KBNN ghi sổ ngày ….. tháng …... năm ………. 

NGƯỜI NỘP TIỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

THỦ QUỸ KẾ TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG 
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Không ghi vào 
khu vực này 

GIẤY NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN 

Lập ngày …. tháng …. năm …… 

Mẫu số C4-08/KB 

(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 
31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) 

Số: …….…… 

 

Người nộp: ……………………………………………………. 

Địa chỉ: ……………………………………………………….. 

Nộp vào tài khoản số: 100000 705 9133 863 

Đơn vị nhận tiền:  Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Văn Quan 

PHẦN KBNN GHI 

Nợ TK: ……………………. 

Có TK: ……………………. 

Tại KBNN: ………………………………………………………………………………………. 

Mở tại Ngân hàng ủy nhiệm thu: Ngân hàng chính sách xã hội huyện Văn Quan 

Nội dung nộp Số tiền 

Nộp tiền ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2022  

  

Tổng cộng  

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Ngân hàng/KBNN ghi sổ ngày ….. tháng …... năm ………. 

NGƯỜI NỘP TIỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

THỦ QUỸ KẾ TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG 
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