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HƯỚNG DẪN 

Vận động đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2022 

  

Thực hiện Hướng dẫn số 06/HD- QBTTE ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Sở 

Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn vận động 

đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em và hưởng ứng "Tháng hành động vì trẻ em" năm 

2022. Căn cứ yêu cầu của công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Hội đồng Quỹ Bảo 

trợ trẻ em huyện Thạch An hướng dẫn triển khai đợt vận động đóng góp ủng hộ 

Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2022 như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG VẬN ĐỘNG VÀ MỨC ĐÓNG GÓP 

1. Đối tượng vận động và mức đóng góp 

1.1. Đối với công chức, viên chức và lao động trong các cơ quan Nhà nước, 

tổ chức kinh tế xã hội, đoàn thể, cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; cán bộ 

chiến sỹ lực lượng vũ trang; cán bộ cấp xã, thị trấn hưởng lương từ ngân sách 

Nhà nước; công chức, viên chức và lao động trong các doanh nghiệp Nhà nước, 

doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, xã viên các 

hợp tác xã mức đóng góp mỗi người 01 ngày lương (chia 30 ngày/tháng) và có 

danh sách kèm theo. 

1.2. Đối với hộ gia đình: Tùy lòng hảo tâm của các hộ gia đình đóng góp cho 

Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp. 

 2. Đối tượng miễn giảm đóng góp: Là thương binh, gia đình Liệt sĩ, cán bộ lão 

thành cách mạng, các hộ thuộc diện nghèo, người tàn tật, người mất sức lao động. 

Ngoài các đối tượng và quy định mức đóng góp nêu trên, Quỹ Bảo trợ trẻ 

em khuyến khích sự tự nguyện của các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức 

kinh tế xã hội và các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước đóng góp ủng hộ 

Quỹ, kể cả các đối tượng thuộc diện miễn đóng góp. 

II. TỔ CHỨC VẬN ĐỘNG VÀ THU NỘP 

1. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với tổ chức Công đoàn chỉ đạo vận 

động thu nộp tại đơn vị. 

2. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp nào quản lý thì nộp về Quỹ Bảo trợ 

trẻ em ở cấp đó, không thu nộp theo ngành dọc, cụ thể như sau: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm triển khai hướng dẫn thu nộp 

Quỹ đến các đơn vị trường học trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý 

(Trừ các trường là đơn vị dự toán riêng) mọi đóng góp ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em 

huyện trực tiếp nộp qua phòng Giáo dục và Đào tạo.  

- Đối với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện quản lý: mọi đóng 

góp Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện (Ủng hộ trực tiếp tại phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội; số điện thoại liên hệ: 0206 3840 118). 
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3. Các cơ quan thuộc Trung ương quản lý đóng tại địa phương nào có trách 

nhiệm đóng góp cho Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp đó. 

4. Các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm tự nguyện đóng góp cho Quỹ cấp 

nào thì Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp đó nhận. 

III. THỜI GIAN VẬN ĐỘNG THU NỘP 

Thực hiện vận động thu nộp Quỹ cả năm 2022, Từ trong "Tháng hành động 

vì trẻ em" từ 01/6/2022 đến 30/6/2022.  

IV. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ 

1. Tiền thu nộp cho Quỹ Bảo trợ trẻ em phải thực hiện đúng theo chế độ tài 

chính hiện hành (có phiếu thu hoặc phiếu chuyển tiền) và lập danh sách thu nộp 

tại cơ quan quản lý Quỹ. 

2. Tiền vận động thu nộp được gửi vào tài khoản Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp 

quản lý và sử dụng theo Thông tư 87/2008/TT-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2008 của 

Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em. 

3. Quỹ Bảo trợ trẻ em do Hội đồng Bảo trợ và Ban điều hành Quỹ cùng cấp 

trực tiếp quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ theo 4 mục tiêu chương trình được 

quy định trong Điều lệ Quỹ.   

Chương trình I: Hỗ trợ, cứu trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ 

em vùng thiên tai, trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt rủi ro, trẻ em mắc các bệnh 

hiểm nghèo. 

Chương trình II: Phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, trẻ suy dinh 

dưỡng nặng. 

Chương trình III: Hỗ trợ các hoạt động văn hoá, vui chơi và thể thao cho 

trẻ em, ưu tiên cho trẻ em vùng đặc biệt khó khăn. 

Chương trình IV: Hỗ trợ học bổng cho trẻ em nghèo, con thương binh, liệt 

sỹ và trẻ em khuyết tật hiếu học, học giỏi, khuyến khích tài năng trẻ.  

Việc đóng góp, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị cho Quỹ Bảo trợ trẻ em 

huyện là một trong các chỉ tiêu bình xét thi đua. Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp báo cáo gửi Hội đồng thi đua khen thưởng 

huyện theo quy định.  

Các đơn vị, cá nhân có ý kiến đóng góp về các vấn đề ủng hộ, chi cứu trợ, hỗ 

trợ đề nghị liên hệ với Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện (qua Phòng Lao động 

- Thương binh và Xã hội, theo số điện thoại: 02063840118)./. 

  

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành đoàn thể, các 

trường học, Doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, LĐ-TBXH.   

 

TM. HỘI ĐỒNG QUỸ BTTE 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nông Long Giang 
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