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KẾ HOẠCH 

triển khai vận động Quỹ “Vì người nghèo”                                                                               

và chương trình an sinh xã hội năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 42/BVĐ ngày 17/3/2021 của Ủy Ban vận động “Quỹ 

vì người nghèo” tỉnh Bắc Kạn về Triển khai vận động “Quỹ vì người nghèo” các 

cấp và chương trình an sinh xã hội trong tỉnh Bắc Kạn năm 2021;  

Trên cơ sở kết quả vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020, Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” triển 

khai Kế hoạch vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và chương trình 

an sinh xã hội trong thành phố năm 2021, cụ thể như sau:                

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU       

1. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực của xã hội chăm lo giúp đỡ người nghèo, 

hộ nghèo; cải thiện chất lượng cuộc sống của người nghèo, góp phần thực hiện có 

hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh” và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 -2024, 

Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.     

2. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người 

nghèo” và chương trình an sinh xã hội, tập trung trong Tháng cao điểm “Vì người 

nghèo” năm 2021 và Tết “Vì người nghèo” năm 2022.      

3. Quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp phải đảm bảo minh bạch, 

hiệu quả, đúng đối tượng, đúng quy định.             

II. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU VẬN ĐỘNG QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” 

NĂM 2021 

1. Chương trình Quỹ “Vì người nghèo” 

- Phấn đấu vận động thu vào Quỹ “Vì người nghèo” cấp thành phố: đạt 150 

triệu đồng trở lên;  

- Phấn đấu vận động thu vào Quỹ “Vì người nghèo” cấp xã, phường đạt 140 

triệu đồng trở lên (Có bảng phân bổ chỉ tiêu kèm theo). 

2. Chương trình ASXH: Phối hợp các ngành, tổ chức, đơn vị vận động và 

tiếp nhận các nguồn của nhà tài trợ, các nhà hảo tâm ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ người 
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nghèo, các chương trình phối hợp vận động hỗ trợ có địa chỉ... trên địa bàn thành 

phố đạt trên 40 triệu đồng.  

Ngoài việc vận động Quỹ “Vì người nghèo”, MTTQ thành phố, xã, phường tăng 

cường vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, người địa phương làm ăn thành 

đạt trong và ngoài thành phố, quan tâm đóng góp hỗ trợ chương trình an sinh xã hội để 

xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, tham gia các hoạt động giúp đỡ người nghèo, 

hộ nghèo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai bão, lụt…, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và 

đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.  

3. Mục đích sử dụng    

Góp phần cùng với nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước và nguồn kinh phí hỗ 

trợ khác để xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn đột xuất; hỗ trợ chữa bệnh nặng, hiểm nghèo khi ốm đau, nằm 

viện dài ngày; trợ giúp học sinh nghèo; trợ giúp cứu đói đột xuất, giúp phát triển sản 

xuất; hộ nghèo, cận nghèo.   

III. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VẬN ĐỘNG    

1. Nội dung      

- Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước và hướng dẫn của MTTQ Việt Nam về chăm lo, giúp đỡ cho người 

nghèo, hỗ trợ an sinh xã hội;... đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp 

Nhân dân nhận thức sâu sắc và tự nguyện tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người 

nghèo” các cấp, góp phần thực hiện tốt chủ trương giảm nghèo nhanh, bền vững của 

thành phố và thực hiện tốt phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không 

để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. 

- Ủy ban MTTQ và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tăng cường tham 

mưu cấp ủy Đảng về chủ trương để chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các 

tổ chức thành viên MTTQ và các ngành chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả 

công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội 

năm 2021 trên địa bàn thành phố; kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng Quỹ “Vì 

người nghèo” và đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị, cá nhân đã đăng ký ủng hộ 

Quỹ “Vì người nghèo”.  

- Đề ra giải pháp, tiếp tục vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện 

các nội dung chi hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết 

định số 1198/QĐ-MTTW-ĐCT ngày 29/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 

ương MTTQ Việt Nam và Quy chế Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh, thành phố nhất 

là hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết; hỗ trợ giống cây con, giúp phát triển sản 
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xuất…, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh”. 

2. Đối tượng vận động, mức đóng góp xây dựng Quỹ      

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các 

cấp căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị tham mưu cấp ủy Đảng về 

chủ trương, để tổ chức vận động các đối tượng sau:                      

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ 

trang, người lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nhận tiền lương hàng 

tháng ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương/người/năm.               

- Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài địa phương có lòng hảo 

tâm không giới hạn mức ủng hộ.              

 - Vận động đóng góp tùy lòng hảo tâm (khuyến khích mức đóng góp đối với 

các hộ kinh doanh, tiểu thương đóng góp tối thiểu 50.000đ/hộ các hộ dân ở thành 

phố ủng hộ tối thiểu 30.000đ/hộ, các hộ ở nông thôn đóng góp tối thiểu 20.000đ/hộ).  

- Đối tượng không được vận động đóng góp xây dựng Quỹ: Là người nghèo, 

hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất (theo khoản 1, 

Điều 9 Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 

2016 ban hành kèm theo Quyết định số 1198/QĐ-MTTW-ĐCT ngày 29/12/2016 

của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) và hộ thuộc đối tượng 

bảo trợ xã hội.   

Tuy nhiên, nếu thành phần thuộc đối tượng nêu trên có nhu cầu và tự nguyện 

tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, căn cứ tình hình thực tế, Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vẫn tiếp 

nhận ủng hộ. 

3. Phạm vi vận động 

- Cấp thành phố: Vận động các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các doanh 

nghiệp, công ty,; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ 

trang; công nhân trong các doanh nghiệp, công ty, các trường học, cơ sở giáo dục 

có trụ sở trên địa bàn thành phố.  

- Cấp xã, phường: Vận động các đơn vị, cơ quan hành chính, sự nghiệp, cán 

bộ, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; công nhân các 

doanh nghiệp, công ty, đơn vị, tư nhân kinh doanh, các đơn vị trường học, Hợp tác 

xã có trụ sở trên địa bàn;  

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức; các doanh nghiệp, công ty, đơn vị; 

các hộ tư nhân buôn bán, kinh doanh dịch vụ đóng trên địa bàn và các hộ gia đình 

tại địa phương. (Ngành giáo dục có thể đề nghị vận động tập chung theo ngành) 
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Lưu ý: Để bảo đảm bí mật quân sự và theo đề nghị của Bộ Quốc phòng thì các 

đối tượng thuộc lực lượng vũ trang do Bộ Quốc phòng quản lý thì ủng hộ theo hệ thống 

và nộp về Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương (Bộ Quốc phòng có hướng dẫn riêng). 

4. Tiếp nhận ủng hộ 

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ 

cấp nào, nộp trực tiếp tại văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ hoặc chuyển tiền vào 

tài khoản quỹ   Vì người nghèo   của Ủy ban MTTQ cấp đó. 

- Đối với cấp thành phố: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, Hợp tác 

xã và các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ đề nghị chuyển về tài khoản của Ban vận động 

cấp thành phố: 

Tên tài khoản: Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Bắc Kạn,  

Số tài khoản: 3751.0.9055184 00000, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn. 

Hoặc nộp ủng hộ trực tiếp tại Văn phòng Khối MTTQ và các đoàn thể thành 

phố Bắc Kạn,tổ 6, phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.  

5. Sử dụng kinh phí Quỹ “Vì người nghèo”  

Cấp nào vận động, cấp đó quản lý và sử dụng theo quy chế quản lý và sử 

dụng quỹ   Vì người nghèo   của từng cấp (có thể điều tiết theo quy chế). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

1. Cấp Thành phố   

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” 

thành phố: 

- Tham mưu cho Thường trực Thành ủy, phối hợp với UBND thành phố tổ 

chức triển khai vận động năm 2021 thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của 

địa phương, đảm bảo mục tiêu đề ra; ra thư kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài địa bàn thành phố;  

- Phối hợp với UBND thành phố đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh để vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; tổ chức các hoạt động vận động 

khác đảm bảo đúng quy định, đạt hiệu quả thiết thực;  

- Phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí truyền hình xây dựng tin, bài, 

tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với người 

nghèo, hộ nghèo cần được giúp đỡ; thông báo kết quả thực hiện vận động, ủng hộ 

Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình ASXH một cách kịp thời, thiết thực. 

- Báo cáo kịp thời kết quả Quỹ “Vì người nghèo” vận động được. Sử dụng 

Quỹ “Vì người nghèo” cấp thành phố tập trung hỗ trợ làm nhà ở đối với hộ nghèo, 
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hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết, hỗ trợ đối tượng nghèo theo sự chỉ đạo của cấp uỷ, 

phối hợp của chính quyền địa phương đảm bảo đúng theo nội dung Quy chế. 

- Phân công thành viên Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” triển khai Kế 

hoạch vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội 

trong hệ thống ngành dọc và địa phương mình được giao phụ trách theo dõi tại 

Quy chế vận động và quản lý sử dụng Quỹ cấp thành phố, đảm bảo kết quả vận 

động đạt hiệu quả.   

- Hướng dẫn, tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra việc quản lý, sử dụng Quỹ “Vì 

người nghèo” tại các địa phương, cơ sở 6 tháng đầu năm và cuối năm 2021.   

- Tổ chức sơ, tổng kết; kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị, tập thể, 

cá nhân, doanh nghiệp thực hiện tốt việc đóng góp, quản lý, sử dụng quỹ hiệu quả.          

2. Cấp xã, phường  

Căn cứ Kế hoạch của thành phố, tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với UBND 

cùng cấp tổ chức triển khai vận động Quỹ năm 2021 thiết thực, hiệu quả,  đảm bảo 

mục tiêu đề ra. Triển khai kế hoạch tổ chức phát động từ đầu quý II năm 2021 để 

có nguồn lực hỗ trợ các đối tượng nghèo và tập trung cao điểm từ 17/10 đến 

17/11/2021 (Tháng cao điểm “Vì người nghèo”). 

Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội và một số tổ chức 

thành viên phân công cụ thể giúp hộ gia đình nghèo thoát nghèo bền vững, thực 

hiện tốt phương châm “Không để hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn nào mà không 

có tổ chức hỗ trợ”, đặc biệt không để hộ nào rơi vào hoàn cảnh cùng cực mà không 

có tổ chức nào phát hiện giúp đỡ góp phần thực hiện phong trào “Cả nước chung 

tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tuyên truyền sâu rộng trong 

nhân dân, đoàn viên, hội viên chung tay giúp đỡ người nghèo tạo sự chuyển biến 

bằng việc làm cụ thể, để ủng hộ bằng tiền, hàng, vật liệu, công sức giúp các hộ 

nghèo về nhà ở, con giống, vốn cho sản xuất, chăn nuôi để hộ nghèo thoát nghèo, 

nâng cao chất lượng cuộc sống.  

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các xã, 

phường, tiếp nhận đưa vào tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” của cấp mình từ nguồn vận 

động đóng góp 01 ngày lương của cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp, tổ 

chức kinh tế do xã, phường quản lý; nguồn vận động từ các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài địa phương ủng hộ. Trên cơ sở nguồn tiền huy động được, Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các xã, phường phối 

hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp xây dựng kế hoạch phân bổ hỗ trợ theo quy chế xây 

dựng, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc hỗ trợ 

cho hộ nghèo đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.      
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 Phối hợp với các hội, đoàn thể và cán bộ phụ trách công tác lao động chính 

sách xã hội rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định để hỗ trợ phù 

hợp, thiết thực; kịp thời khuyến khích, khen thưởng những hộ nghèo tích cực vươn 

lên thoát nghèo; tiếp tục nhân rộng những mô hình, điển hình thực hiện tốt việc 

chăm lo cho người nghèo. Hướng dẫn, tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra việc quản lý, 

sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tại các địa phương.   

 Trên đây là Kế hoạch triển khai vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” 

năm 2021, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và Ban vận động Quỹ “Vì 

người nghèo” các xã, phường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức 

thành viên, các ngành chức năng địa phương triển khai thực hiện đạt và vượt chỉ 

tiêu đề ra./.             

   
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Ban TT UB MTTQ VN tỉnh (B/c); 

- TT Thành uỷ (B/c);  

- UBND thành phố (P/hợp chỉ đạo); 

- Các tổ chức thành viên UB MTTQ TP; 

- Các phòng, ban, ngành thành phố; 

- Công an thành phố; 

- Các Công ty đóng trên địa bàn tp; 

- Ban TT MTTQ TP (Chỉ đạo);  

- Các TV BVĐ Quỹ “VNN” TP (T/h); 

- TT Đảng ủy xã, phường (P/hợp chỉ đạo); 

- UBND các xã, phường (P/hợp); 

- MTTQ, BVĐ Quỹ VNN các xã, phường (T/h); 

- Lưu VT, MTTQ.                 

TM. BAN VẬN ĐỘNG 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Lê 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố 
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BẢNG PHÂN BỔ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU 

(Kèm theo Kế hoạch số:       KH/BVĐ ngày      tháng 4 năm 2021 của Ban vận động Quỹ 

“Vì người nghèo” thành phố) 

Đơn vị tính: triệu đồng 

TT Đơn vị 

Chỉ tiêu phấn đấu thực hiện 

Thu Qũy “Vì người 

nghèo” 

(triệu đồng) 

Chương trình An sinh xã 

hội 

(triệu đồng) 

I Quỹ cấp thành phố 150 40 

II Quỹ cấp xã, phường 140  

1 Phường Đức Xuân 30  

2 Phường Sông Cầu 25  

3 Phường Nguyễn Thị Minh Khai  20  

4 Phường Phùng Chí Kiên  20  

5 Phường Huyền tụng 15  

6 Phường Xuất Hóa 10  

7 Xã Dương Quang 10  

8 Xã Nông Thượng 10  

Tổng cộng: 290 40 
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