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vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn 

 

Ngày 07/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc 

Kạn ban hành Kế hoạch số 59/KH-MTTQ-BTT về việc triển khai vận động Quỹ 

“Vì người nghèo” các cấp và Chương trình an sinh xã hội trên địa bàn thành phố 

năm 2021. Theo đó, một số phòng, ban, ngành, cơ quan, tổ chức thành viên của Ủy 

ban MTTQ thành phố đã triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.  

Trên cơ sở triển khai, thực hiện Công văn số 1192/MTTQ-BTT ngày 

11/10/2021 của Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc 

Kạn về việc Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhân “Tháng cao điểm vì người 

nghèo”. Để tiếp tục triển khai“Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2021 (từ ngày 

17/10 đến 18/11/2021) trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả cao, Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trân trọng đề nghị: 

1. Các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm; cán 

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

dân tiếp tục tuyên truyền vận động và đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” 

thành phố Bắc Kạn. (Đối tượng, phạm vi, hình thức và mức đóng góp theo Kế hoạch 

số 59/KH-MTTQ-BTT ngày 07/4/2021 về việc triển khai vận động Quỹ “Vì người 

nghèo” các cấp và Chương trình an sinh xã hội trên địa bàn thành phố năm 2021). 

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông thành phố quan tâm tuyên 

truyền về nội dung, kết quả vận động, hỗ trợ người nghèo trong thời gian qua và mục 

đích, ý nghĩa của “Tháng cao điểm Vì người nghèo”. Tăng cường tuyên truyền động 

viên, biểu dương gia đình nghèo, cộng đồng nghèo đã vươn lên thoát nghèo bền vững; 

các địa phương có nhiều cố gắng trong việc phấn đấu hoàn thành chương trình xây 

dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Đồng thời vận động, ghi nhận, tôn vinh sự hỗ 

trợ, giúp đỡ thiết thực của các doanh nghiệp, doanh nhân, cơ quan, tổ chức, cá nhân 

đối với người nghèo, hộ nghèo, cộng động nghèo thông qua ủng hộ Quỹ “Vì người 

nghèo” các cấp. 

3. Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền kết 

quả giúp đỡ đoàn viên, hội viên nghèo của tổ chức mình và kết quả tham gia vận 

động, đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, các chương trình an sinh xã hội. 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ BẮC KAN 

BAN THƯỜNG TRỰC 

 

Số:         /MTTQ-BTT 
V/v Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” 

nhân“Tháng cao điểm vì người nghèo”  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

TP. Bắc Kạn, ngày      tháng 10 năm 2021 



Vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” cấp xã, phường và cấp thành phố đạt và vượt 

chỉ tiêu kế hoạch do Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố phân bổ. 

Phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp rà soát danh sách hộ nghèo, cận nghèo 

đảm bảo chính xác, không để hộ nghèo, hộ cận nghèo không được quan tâm hỗ trợ; 

không để xảy ra tình trạng trùng lặp đối tượng nhận hỗ trợ ủng hộ; Hiệp thương phối 

hợp, thống nhất trách nhiệm của mỗi tổ chức thành viên trong việc hỗ trợ các hộ 

nghèo, hộ cận nghèo. 

Báo cáo nội dung triển khai và kết quả tổ chức Tháng cao điểm “Vì người 

nghèo” năm 2021 về Ủy ban MTTQ thành phố trước ngày 20/11/2021 để tổng hợp.  

4. Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” 

- 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 và các nhà 

hảo tâm ủng hộ quỹ cấp thành phố, 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 cơ quan MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn - 

địa chỉ: Tổ 6, phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.  

5. Thời gian tiếp nhận đóng góp ủng hộ nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 

chậm nhất ngày 18/11/2021. 

Liên hệ, trao đổi trong quá trình triển khai thực hiện qua Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Kạn (gặp ông Nông Xuân Hưng - Ủy viên Ban 

Thường trực, ĐT: 0985981981). 

Trân trọng ./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- BTT UBMTTQVN tỉnh; 

- Thường trực Thành ủy; 

- TT HĐND, UBND TP;                                                                                                    

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể TP;    

- Các tổ chức thành viên; 

- BTT UB MTTQVN TP; 

- TT Đảng ủy, UBND các xã, phường (P/hợp); 

- Ủy ban MTTQ các xã, phường (T/hiện); 

- CV tham mưu giúp việc cơ quan MTTQ TP; 

Gửi bản giấy:                        
- Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;  

- Các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng TDoffice; 

- Lưu VT, MTTQ. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lý Văn Chỉnh 

 



 

 


		chinhlv.tp@backan.gov.vn
	2021-10-20T15:22:00+0700


		2021-10-20T16:17:51+0700


		2021-10-20T16:18:36+0700


		ubmttq.tp@backan.gov.vn
	2021-10-20T16:23:11+0700




