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UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN 

BAN THƯỜNG TRỰC 
 

Số:           /MTTQ-BTT 
V/v phối hợp tuyên truyền vận động  

đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

TP. Bắc Kạn, ngày         tháng 7 năm 2021 

  

Kính gửi: - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp đóng trên địa bàn 

thành phố Bắc Kạn; 

- Các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Kạn; 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường.      

 

 Thực hiện Công văn số 1026/MTTQ-BTT, ngày 07/7/2021 của Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn về phối hợp tuyên truyền vận động 

đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2021; Kế hoạch số 01/KH-BQL, ngày 

28/6/2021 của Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thành phố về vận động Xây 

dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thành phố Bắc Kạn năm 2021(có KH gửi kèm). 

Nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố 

Bắc Kạn, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố; các tổ chức thành viên; Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường quan tâm và phối hợp triển khai thực 

hiện một số nội dung nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 

(27/7/1947 – 27/7/2021), đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực 

tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo các nguyên tác phòng chống dịch 

Covid-19, nội dung cụ thể như sau: 

1. Triển khai và phối hợp tuyên truyền  

Nội dung: 

- Tuyên truyền trong cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn 

vị; hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân phối hợp và hưởng ứng tham gia 

các hoạt động, các phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh 

liệt sỹ.  

- Tuyên truyền về trách nhiệm, nghĩa vụ của hệ thống chính trị, toàn thể Nhân 

dân trong thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và mục đích, ý nghĩa của việc 

tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm chăm lo cho gia đình 

thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với Cách mạng có cuộc 

sống ngày càng ổn định.  

- Tuyên truyền việc thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách 

mạng; đi sâu tuyên truyền các tấm gương điển hình, những tấm lòng nhân ái trong 
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việc chăm lo, giúp đỡ gia đình người có công, gia đình chính sách và phong trào 

“Đền ơn đáp nghĩa”; những tấm gương người có công làm kinh tế giỏi, gương mẫu 

trong gia đình và xã hội; phổ biến chính sách mới, giải đáp chế độ chính sách về 

lĩnh vực người có công với cách mạng. Thông tin về kết quả thực hiện chính sách 

ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.  

 Hình thức:  

- Tuyên truyền trực quan (treo băng zôn, cờ, khẩu hiệu, pa nô áp phích tuyên 

truyền chủ đề “Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ”; hưởng ứng “Phong trào 

Đền ơn đáp nghĩa”). Các nội dung khẩu hiệu tuyên truyền:  

+ Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

+ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

+ Đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu 

tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và chủ nghĩa xã hội! 

+ Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021)! 

+ Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn , đáp nghĩa” hướng tới kỷ niệm 74 năm 

ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021)! 

+ Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng! 

+ Nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa” 

+ Toàn dân chăm sóc t hương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ , người có công 

với các mạng! 

+ Làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ là trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính 

quyền, mỗi tổ chức và cá nhân! 

- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, fanpage của các cơ quan, đơn vị. 

2. Vận động tham gia ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và hỗ trợ làm nhà 

đại đoàn kết 

- Vận động toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng 

Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” từ tháng 7/2021 đến hết tháng 12/2021; tham gia đóng 

góp ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và báo cáo kết quả gửi về Phòng Lao động - 

Thương binh và xã hội thành phố - cơ quan thường trực Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn 

đáp nghĩa” thành phố Bắc Kạn trước ngày 06/8/2021.  

Mọi sự đóng góp xin gửi về: Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thành phố Bắc Kạn, số 

tài khoản: 3751.0.9024640.91011 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn.   

Đối với các xã, phường: đơn vị tiếp nhận đóng góp của các cơ quan, tổ chức, 
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doanh nghiệp, cá nhân là Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, đầu mối liên hệ là 

công chức Văn hóa- Xã hội phụ trách Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp xã, phường. 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường phối hợp với công chức  

Văn hóa- Xã hội cùng cấp để rà soát và lựa chọn các hộ nghèo, cận nghèo là hộ gia 

đình chính sách (thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với Cách 

mạng), ưu tiên hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” cấp 

xã., phường theo khả năng của nguồn quỹ hoặc trình Ban vận động Quỹ “Vì người 

nghèo” cấp thành phố và cấp tỉnh hỗ trợ làm nhà theo quy chế vận động và sử 

dụng, quản lý Quỹ “Vì người nghèo” các cấp. 

Với nội dung trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề 

nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- BTT, Ủy ban MTTQ VN tỉnh; 

- Thường trực Thành ủy (B/c) ; 

- TT HĐND, UBND TP;                                                                                                    

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể TP; 

- Phòng LĐTB&XH;                

- Các tổ chức thành viên; 

- UBMTTQ các xã, phường;      

- BTT, Ủy ban MTTQ TP;                                     

Gửi bản giấy:                      
- Những đơn vị chưa sử dụng HSCV; 

- Lưu VT, MTTQ TP.                                                                                    
 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Lý Văn Chỉnh 
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