
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                

Số:  1608/UBND - KGVX 
 

V/v vận động ủng hộ Quỹ bảo trợ  

trẻ em tỉnh năm 2020 

        Tuyên Quang, ngày  01  tháng 6 năm 2020 

                     

            Kính gửi:  

- Các ban Đảng Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; 
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và 

vừa tỉnh;  

- Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
 

 

 

ơThực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1280-TB/TU 

ngày 30/5/2020 về chủ trương vận động ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2020, 

Để tiếp tục chung tay, góp sức, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục 

tiêu của công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em nhân Tháng hành động Vì trẻ em 

năm 2020 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em” 

đồng thời tiếp tục phát triển Quỹ Bảo trợ trẻ em của tỉnh,  

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan đơn vị cấp 

tỉnh, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh: Ủng hộ 

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh với tinh thần tích cực nhất (ủng hộ từ nguồn tiết kiệm chi 

của đơn vị và vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, đoàn viên 

công đoàn trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh ủng hộ số tiền bằng 01 ngày lương; 

các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các nhà hảo tâm ủng hộ tuỳ tâm).  

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Tổ chức vận động các cơ quan, đơn 

vị, trường học, các đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp thuộc mọi thành 

phần kinh tế, các nhà hảo tâm, ủng với tinh thần tích cực nhất theo mức vận động 

nêu tại Mục 1 Văn bản này. 

3. Thời gian vận động: Thực hiện đến hết tháng 6/2020. 
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4. Tiếp nhận ủng hộ: Các tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh 

gửi vào tài khoản số 34110000071339 của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tuyên Quang 

mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh 

Tuyên Quang. 

5. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em 

tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân 

dân huyện, thành phố trong việc vận động ủng hộ theo nội dung chỉ đạo của Ủy 

ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả vận 

động theo quy định./. 
 

 

  Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Như Kính gửi; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Chuyên viên: TC (Huy); 

- Lưu VT, KGVX (Bắc). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Thế Giang 

 

(báo cáo) 
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