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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THUỶ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /KH-UBND 

 

          Cẩm Thuỷ, ngày         tháng 7  năm 2020 

 

KẾ HOẠCH  

Triển khai vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2020 

 

Thực hiện Nghị Định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/04/2006 của Chính Phủ 

về việc ban hành Điều lệ xây dựng và quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Công 

văn số 1669/BQLQĐƠĐN ngày 19/6/2020 về việc triển khai vận động đóng góp 

xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2020 của ban quản lý Quỹ "Đền ơn đáp 

nghĩa" tỉnh Thanh Hóa  

Với truyền thống đạo lý "Uống nƣớc nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa" góp 

phần cùng xã hội làm vơi đi những mất mát đau thƣơng của các gia đình chính 

sách thƣơng binh, liệt sỹ, ngƣời bị nhiễm chất độc da cam và ngƣời có công với 

cách mạng; chăm lo cho các gia đình chính sách có cuộc sống ổn định về vật 

chất, vui vẻ về tinh thần, hỗ trợ tu sửa các công trình đền ơn đáp nghĩa. 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nƣớc đã ban hành nhiều chính sách 

ƣu đãi đối với Ngƣời có công với cách mạng; các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, 

ngành, đoàn thể đã tích cực triển khai thực hiện các chế độ chính sách đối với 

Ngƣời có công; các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã nhiệt tình ủng hộ, đóng góp xây 

dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Năm 2019, toàn huyện đã vận động xây dựng 

nguồn quỹ đƣợc trên 900 triệu đồng.  Từ nguồn quỹ trên đã thực hiện hỗ trợ 

ngƣời có công xây mới, sửa chữa nhà ở; tặng sổ tiết kiệm; động viên, thăm hỏi, 

trợ giúp ngƣời có công và thân nhân gia đình ngƣời có công có hoàn cảnh khó 

khăn; Xây dựng và sữa chữa nghĩa trang; đài tƣởng niệm các anh hùng liệt sỹ. 

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một bộ phận Ngƣời có công và thân nhân 

ngƣời có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp kỷ niệm 73 năm 

ngày thƣơng binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020) và tiếp tục phát huy truyền 

thống, đạo lý “Uống nƣớc nhớ nguồn” của dân tộc, nhằm hỗ trợ nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần cho Ngƣời có công với cách mạng. Ủy ban nhân dân 

huyện Cẩm Thủy xây dựng kế hoạch triển khai vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn 

đáp nghĩa” năm 2020 nhƣ sau : 

1. Mục tiêu phấn đấu 

Toàn huyện đạt  650.000.000đ ( Sáu trăm năm mƣơi triệu đồng) trở lên. 

Trong đó: - Xây dựng  Qũy "Đền ơn đáp nghĩa" cấp xã:  450.000.000đ. 

                 - Xây dựng Qũy "Đền ơn đáp nghĩa" cấp huyện: 200.000.000đ 

2. Đối tượng vận động  

2.1 Đối tượng thuộc diện vận động: 
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2.1.1. Những ngƣời từ 18 tuổi trở lên đến 60 tuổi đối với nam, đến 55 tuổi 

đối với nữ đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện Cẩm Thủy, gồm: 

- Các cơ quan nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp công lập; các cơ quan Đảng, các 

tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các 

tổ chức xã hội khác; các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an 

nhân dân; 

- Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (bao gồm cả hợp tác xã, 

tổ hợp tác, đơn vị kinh tế thuộc các tổ chức chính tri, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác; các doanh nghiệp thuộc 

Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trên địa bàn huyện); 

- Các doanh nghiệp đƣợc thành lập theo Luật đầu tƣ nƣớc ngoài và các 

công ty, tổ chức nƣớc ngoài hoạt động kinh doanh trên địa bàn huyện (trừ trường 

hợp không thuộc đối tượng vận động đóng góp theo quy định của Điều ước quốc 

tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia). 

2.1.2. Những ngƣời lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngƣ 

nghiệp, những ngƣời làm việc trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thƣơng mại, 

dịch vụ và các hoạt động kinh tế khác; 

2.1.3. Con, em là ngƣời huyện Cẩm Thủy hiện đang làm ăn, sinh sống tại 

các địa phƣơng trong nƣớc và nƣớc ngoài; các tổ chức cá nhân, trong và ngoài 

nƣớc.   

2.2. Đối tượng không thuộc diện vận động 

- Ngƣời chƣa đủ 18 tuổi, ngƣời trên 60 tuổi đối với nam, trên 55 tuổi đối 

với nữ; 

- Các đối tƣợng đang hƣởng trợ cấp, phụ cấp theo pháp lệnh Ƣu đãi ngƣời 

có công với cách mạng; 

- Ngƣời đang hƣởng trợ cấp lƣơng hƣu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp 

xã hội; 

- Ngƣời lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Chính phủ; 

ngƣời khuyết tật theo quy định của pháp luật về ngƣời khuyết tật; 

- Học sinh, sinh viên đang học tại các trƣờng đại học, cao đẳng, trung học 

chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, quân nhân đang thực hiện 

nghĩa vụ quân sự. 

Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện xin hoan nghênh và tiếp nhận mọi sự đóng 

góp với tấm lòng hảo tâm trên tinh thần tự nguyện của các đối tượng không 

thuộc diện vận động đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa nêu trên. 

3. Phân cấp vận động và mức đóng góp ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn 

đáp nghĩa”: 

3.1. Cấp xã:  

 Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp xã vận động những ngƣời làm việc trên địa 

bàn do cấp xã trực tiếp quản lý, gồm: 
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- Đối với cán bộ công chức cấp xã vận động, đóng góp tối thiểu 1 ngày 

lƣơng cơ bản trở lên (mức lương cơ bản tại thời điểm nộp, không kể các khoản 

phụ cấp). 

- Ngƣời lao động trong các hộ gia đình thuộc xã quản lý; Mỗi lao động 

đóng góp từ 20.000đ/ngƣời/năm trở lên (Hai mươi nghìn đồng) 

- Đối với hộ sản xuất kinh doanh, tiểu thƣơng, mỗi hộ ủng hộ tối thiểu là 

200.000đ trở lên. 

* Đối tƣợng thuộc diện vận động, Cấp TW, cấp tỉnh, cấp huyện thì (xã 

không vận động). 

3.2. Cấp huyện: 

Quỹ "đền ơn đáp nghĩa" cấp huyện vận động những ngƣời lao động, làm 

việc tại các cơ quan nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội cấp huyện, các 

trƣờng học, cơ quan công an cấp huyện, các Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 

kinh tế đóng trên địa bàn huyện. 

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ trong lực lƣợng vũ 

trang, mỗi ngƣời ủng hộ tối thiểu 1 ngày lƣơng trở lên (mức lương cơ bản tại thời 

điểm nộp, không kể các khoản phụ cấp). 

- Đối với các Doanh nghiệp, Công ty cổ phần, Công ty TNHH, Doanh 

nghiệp tƣ nhân... mỗi đơn vị ủng hộ tối thiểu 1.000.000 đồng trở lên (một triệu 

đồng trở lên). Ngƣời lao động đang làm việc trong doanh nghiệp thuộc các thành 

phần kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài hoạt động trên địa bàn 

huyện vận động đóng góp mức tổi thiểu 100.000 đồng  

- Tiếp tục vận động các cơ quan Trung ƣơng đóng trên địa bàn huyện tham 

gia không hạn chế mức tối đa và đối tƣợng tham gia. 

Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện xin hoan nghênh và tiếp nhận mọi sự đóng 

góp với tấm lòng hảo tâm trên tinh thần tự nguyện cao hơn mức vận động nói trên. 

4. Thời gian thực hiện, địa chỉ tiếp nhận và đóng góp xây dựng Quỹ 

“Đền ơn đáp nghĩa”: 

4.1 Thời gian vận động:  

Thời gian vận động thu, nộp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2020 đƣợc thực 

hiện nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thƣơng binh – Liệt sỹ 27/7/2020. Căn cứ 

vào tình hình thực tế, các ngành, các cấp chủ động phát động đợt cao điểm đóng 

góp xây dựng Quỹ từ 05/7/2020 – 31/7/2020.  Kết quả vận động đóng góp xây 

dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các đơn vị gửi báo cáo về BQL huyện (qua phòng 

Lao động - TB&XH) để tổng hợp báo cáo huyện ủy, HĐND, UBND, ban chỉ đạo 

của tỉnh và sẽ đƣợc thông báo rộng rãi trên các phƣơng tiện thông tin. 

4.2 Địa điểm tiếp nhận đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”: 

- Đối với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trƣờng học, doanh nghiệp thuộc 

đối tƣợng vận động cấp huyện: đề nghị các đơn vị nộp vào tài khoản tiền gửi của 

BQL Quỹ  “Đền ơn đáp nghĩa” huyện tại kho bạc Nhà nƣớc huyện Cẩm Thuỷ. Số 

tài khoản: 3751.0.1001656.  
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- Đối với cơ quan, đơn vị, các hộ gia đình, những ngƣời làm việc, học tập trên 

địa bàn thuộc đối tƣợng vận động của cấp xã, thị trấn: Đề nghị các tổ chức, cá nhân 

vận động đóng góp nộp về BQL Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp xã, thị trấn (địa chỉ theo 

thông báo của UBND xã, thị trấn). 

5. Quản lý và sử dụng Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 

Quản lý sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa phải đúng mục đích, đúng đối 

tƣợng, đúng quy định tại Nghị định số 45/2006/NĐ- CP ngày 28/04/2006 của 

Chính Phủ về việc Ban hành điều lệ xây dựng và quản lý Quỹ “Đền ơn đáp 

nghĩa”. 

6. Tổ chức thực hiện: 

 Xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa là truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, 

thể hiện đạo lý "Uống nƣớc nhớ nguồn". Để cuộc vận động xây dựng Quỹ "Đền 

ơn đáp nghĩa" đạt kết quả cao nhất, UBND huyện đề nghị: 

- UBND xã, thị trấn triển khai tăng cƣờng công tác tuyên truyền rộng rãi 

đến cán bộ và nhân dân trong xã, xây dựng kế hoạch vận động đến từng thôn, tổ 

dân phố, từng gia đình; 

- Thủ trƣởng các cơ quan, đơn vị, các ngành, đoàn thể, chính trị - xã hội 

triển khai đến cán bộ, công nhân viên chức, lực lƣợng vũ trang của đơn vị; 

- Trƣởng phòng giáo dục có trách nhiệm triển khai đến tất cả các trƣờng 

học, giáo viên và cán bộ trong ngành giáo dục trong huyện; 

- Đài truyền thanh, truyền hình của huyện, truyền thanh các xã, thị trấn 

phối hợp với ban chỉ đạo tăng cƣờng thời lƣợng tuyên truyền về mục đích, ý 

nghĩa việc ủng hộ xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và "kịp thời thông báo kết 

quả thực hiện, biểu dƣơng những tổ chức, đơn vị, cá nhân tích cực hƣởng ứng 

cuộc vận động, tham gia đóng góp xây dựng Quỹ, đồng thời nhắc nhở các tổ 

chức, đơn vị, cá nhân đóng góp không đầy đủ, hoặc không tham gia đóng góp  

xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". 

Đề nghị các đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể, xây dựng kế hoạch, biện 

pháp tổ chức thực hiện, đảm bảo thiết thực và hiệu quả, phấn đấu hoàn thành 

vƣợt mức chỉ tiêu vận động đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 

2020. UBND huyện giao cho Phòng lao động thƣơng binh xã hội huyện đôn đốc, 

kiểm tra, theo dõi, tổng hợp kết quả thu nộp Quỹ của các đơn vị, báo cáo thƣờng 

trực Huyện ủy, UBND huyện./. 

 

Nơi nhận: 

- TT huyện ủy, HĐND (để/ BC) 

- UBND Các Xã,Thị trấn; 

- Các Cơ quan,ngành,doanh nghiệp; 

- Phòng GD và các trƣờng học’ 

- Website huyện; 

- Lƣu VT, LĐ. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

K/T CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
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