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KẾ HOẠCH 

Vận động đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2021 

 

Căn cứ Nghị định số: 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ về 

việc ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ  Đền ơn đáp nghĩa. Ủy ban nhân dân 

huyện xây dựng kế hoạch thu Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2020 trên địa bàn huyện 

như sau: 

I. Mục đích, ý nghĩa 

Vận động các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức 

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

xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội cấp huyện; cơ quan quân sự và công an cấp 

huyện; các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế do các cơ quan cấp huyện 

trực tiếp quản lý đóng góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa. Để Tu bổ nghĩa trang, 

đài tưởng niệm, xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ;  hỗ trợ để xây dựng và sửa chữa 

nhà ở đối với người có công với cách mạng hoặc thân nhân của họ; thăm hỏi, hỗ 

trợ người có công với cách mạng hoặc thân nhân của họ khi ốm đau, khám, chữa 

bệnh và khi qua đời mà gia đình gặp khó khăn; giúp đỡ người có công với cách 

mạng hoặc thân nhân của họ khi gặp khó khăn trong đời sống; hỗ trợ địa phương 

có nhiều đối tượng thuộc diện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng mà 

nguồn vận động ủng hộ thấp. 

II.  Đối tượng vận động đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa 

1. Cấp huyện: 

- Những người đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng, 

MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp huyện; 

-  Cơ quan Công an, các doanh nghiệp, mọi thành phần kinh tế do các cơ 

quan cấp huyện quản lý, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. 

2. Cấp xã, thị trấn: 

Vận động đối với các cơ quan, đơn vị, các hộ gia đình dân cư, những người 

làm việc, học tập trên địa bàn do cấp xã, thị trấn trực tiếp quản lý. 

III. Mức vận động đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa 

1. Đối với những người đang làm việc trong các cơ quan hành chính, sự 

nghiệp, các cơ quan của Đảng, các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, cơ quan 

công an và các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa bàn 

huyện, đóng góp từ một ngày lương cơ bản / người / năm trở lên. 
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2. Đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế ngoài số quy định 

trên đây đóng góp từ 500.000đ/ đơn vị/ năm trở lên.  

           ( Có phụ lục 1 chỉ tiêu thu quỹ các đơn vị kèm theo) 

3. Người lao động trên địa bàn do xã, thị trấn quản lý đóng góp từ 5.000đ/hộ 

trở lên. ( Trừ các đối tượng ghi tại mục 1 phần III). 

               ( Có phụ lục 2 chỉ tiêu thu quỹ kèm theo) 

Ban quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" huyện ghi nhận và kêu gọi các nhà hảo 

tâm, các nhà từ thiện trong và ngoài huyện đóng góp cho Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" 

với mức không hạn chế. 

IV. Các đối tượng không thuộc diện được vận động đóng góp 

1. Người dưới 18 tuổi, người trên 55 tuổi đối với nữ và trên 60 tuổi đối với 

nam; 

2. Các đối tượng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người 

có công với cách mạng; 

3. Người tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật; 

4. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp xã hội; 

5. Học sinh, sinh viên đang học ở các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng 

nghề, trung cấp, trung cấp nghề và các trung tâm dạy nghề, lớp dạy nghề. 

V. Thời gian thực hiện và địa chỉ tiếp nhận 

1. Thời gian:  

Vận động thu nộp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa" năm 2021 do UBMT Tổ quốc 

huyện phát động, các ngành, các cấp chủ động phát động. Thời gian tiến hành vận 

động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2021 từ tháng 4/2021. 

2. Địa điểm tiếp nhận:  

- Đối với những người cơ quan quy định tại mục 1, 2 phần III, các đơn vị 

chủ động thu nộp vào tài khoản số: 3713 - cấp 3; mã số ĐVSDNS: 9013007 tại 

Kho bạc Nhà nước huyện Như Xuân hoặc ban quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp 

huyện ( Phòng Lao động - TBXH).  

- Đối với những lao động trên địa bàn do xã, thị trấn quản lý, số tiền ủng hộ 

Quỹ đền ơn đáp nghĩa do ban quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" xã, thị trấn quy 

định địa chỉ để thuận tiện cho việc thu nộp Quỹ. 

VI. Tổ chức thực hiện 

1. Giao phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực 

Ban quản lý Quỹ ĐƠĐN huyện) tham mưu cho BQL triển khai, đôn đốc, theo dõi 

thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo UBND huyện, Sở Lao động - TBXH . 

2. Giao UBND các xã, thị trấn: 
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 Căn cứ Kế hoạch của huyện và tình hình thực tế tại địa phương; chủ động 

xây dựng kế hoạch vận động đóng góp Quỹ ĐƠĐN của đơn vị theo quy định hiện 

hành của Nhà nước. 

Trên đây là kế hoạch vận động đóng góp Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2021 

, đề nghị thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 

kinh tế trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn với tinh thần tráh nhiệm thực 

hiện tốt việc đóng góp ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" đúng quy định./. 

 
 

 Nơi nhận:                                                                                           KT. CHỦ TỊCH                                                                                 

- Sở Lao động-TBXH (báo cáo);                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH 
- Thường trực Huyện ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND huyện (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để chỉ đạo);     

- Thành viên BQL (Thực hiện); 

- Các xã, Thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH.        

         

 

 

             Lê Anh Tuấn    
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