
     UBND HUYỆN BẮC BÌNH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BQL QUỸ “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA”              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

        Số: 85 /TB-BQL                Bắc Bình, ngày 13 tháng 3 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2023 

 

 

Thực hiện Thông báo số 45/TB-BQL ngày 27/2/2023 của Ban Quản lý 

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Bình Thuận về việc vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 

năm 2023;   

Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện thông báo đến Ban quản lý 

quỹ Đền ơn đáp nghĩa các xã, thị trấn triển khai, tổ chức vận động đóng góp xây 

dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2023, cụ thể như sau: 

 1. Đối tượng vận động  

Thực hiện theo quy định tại Điều 176 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của Chính Phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp 

lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, bao gồm:  

 Cá nhân, các cơ quan, đơn vị và tổ chức (trừ đối tượng quy định tại Điều 

178 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ). 

 2. Phạm vi vận động  

 2.1. Cấp huyện: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 177 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, đối với: 

 - Các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 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 do cấp huyện trực tiếp quản lý. 

 - Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan quân sự và công an 

cấp huyện. 

 - Các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trên địa bàn. 

 2.2. Cấp xã, thị trấn: Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 177 Nghị 

định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, đối với: 

 - Cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn do cấp xã trực tiếp 

quản lý. 

 Riêng cơ quan quân sự 2 cấp huyện, xã thực hiện đóng góp Quỹ Đền ơn 

đáp nghĩa theo Thông tư số 06/2015/TT-BQP ngày 19/01/2015 của Bộ Quốc 

Phòng (tại Công Văn số 2959/UBND-KGVXNV ngày 11/8//2021 của UBND tỉnh 

về thống nhất thu, nộp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của BCH quân sự tỉnh). 



 3. Chỉ tiêu  

Kế hoạch 2023: Vận động đóng góp 580 triệu đồng. Trong đó:  

 - Huyện vận động:   340 triệu đồng. 

 - Xã, thị trấn vận động:    240 triệu đồng, cụ thể: 

 

STT XÃ, THỊ TRẤN SỐ TIỀN (đồng) 

1 Bình Tân 15 000 000 

2 Sông Bình 9 000 000 

3 Sông Lũy 13 000 000 

4 Lương Sơn 26 000 000 

5 Hòa Thắng 16 000 000 

6 Hồng Phong 7 000 000 

7 Phan Thanh 17 000 000 

8 Hồng Thái 20 000 000 

9 Chợ Lầu 24 000 000 

10 Phan Hiệp 11 000 000 

11 Phan Rí Thành 22 000 000 

12 Phan Hòa 13 000 000 

13 Hải Ninh 21 000 000 

14 Bình An 10 000 000 

15 Phan Điền 4 000 000 

16 Phan Sơn 5 000 000 

17 Phan Lâm 3 000 000 

18 Phan Tiến 4 000 000 

 TỔNG CỘNG: 240 000 000  

 

 4. Mức vận động  

 - Vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và 

người lao động ở các cơ quan, đơn vị đóng góp 1 ngày lương (theo mức lương 

hiện hưởng). 

 - Các tổ chức doanh nghiệp thì tuỳ vào tình hình kinh phí của đơn vị. 

 - Người dân đóng góp trên tinh thần tự nguyện. 



5. Thời gian vận động: Trong năm 2023, trong đó tập trung cao điểm 01 

tháng (từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 27 tháng 7). Tổ chức và cá nhân có thể ủng 

hộ một lần hoặc nhiều lần trong một năm.  

6. Tổ chức thực hiện  

6.1. Đối với xã, thị trấn  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch và tổ chức triển 

khai cuộc vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2023 rộng khắp đến từng địa 

bàn thôn khu phố. 

- Xây dựng kế hoạch và trình Ban quản lý Quỹ về nội dung sử dụng Quỹ 

Đền ơn đáp nghĩa. 

- Báo cáo tiến độ cuộc vận động đóp góp về Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp 

nghĩa huyện (thông qua phòng Lao động - TB&XH và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam huyện) định kỳ trước ngày 15 hàng tháng để theo dõi, chỉ đạo và tổng 

hợp báo về cấp trên. 

6.2. Đối với huyện  

Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện triển khai phát động cuộc vận động 

cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp tham gia đóng góp vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện qua tài khoản: 

Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện Bắc Bình 

Số tài khoản: 3761.0.1050015,  

Mã ĐVQHNS: 1050015, mã CTMT: 91011  

Tại Kho bạc nhà nước huyện Bắc Bình./. 

  

Nơi nhận:       
- TT(HU, HĐND, UBMTTQVN) huyện; 

- CT, PCT/UBND huyện;  

- Các CQ, BN, ĐT huyện; 

- Liên đoàn Lao động huyện;  

- Thành viên BQL quỹ ĐƠĐN huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị, trường học trên địa bàn huyện; 

- Phòng Lao động - TB&XH huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện;  

- Chánh, PCVP; 

- Lưu: VT, VX 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Công Lý 
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