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KẾ HOẠCH 
Tiếp tục vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19  

 

Thực hiện Kế hoạch số 211/KH-MTTQ-BTT ngày 12/10/2021 của Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn về tiếp tục vận động quyên 

góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm vận động quyên góp ủng 

hộ phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, 

doanh nhân, tổ chức, cá nhân; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các 

tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống nhân ái, thương người như thể thương 

thân, ủng hộ kinh phí, hàng hóa, vật tư y tế, nhu yếu phẩm, ngày công để hỗ trợ 

công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Việc triển khai Kế hoạch vận động, ủng hộ phải kịp thời, đảm bảo tính 

dân chủ, tự nguyện; sử dụng nguồn lực vận động được đúng mục đích, công khai, 

minh bạch, có hiệu quả theo quy định của Nhà nước và Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và thành phố.  

II. NỘI DUNG  

1. Hình thức vận động ủng hộ 

- Vận động ủng hộ bằng tiền, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác 

phòng, chống dịch Covid -19.  

- Vận động ủng hộ đóng góp cho Quỹ Vacxin phòng chống Covid-19 của 

Trung ương qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400. Nhắn tin theo cú 

pháp: COVID NK gửi 1408 (trong đó “N” là số bất kỳ trong khoảng từ 1 đến 

2.000, “K” là đơn vị nghìn đồng). 

2. Đối tượng vận động, mức tham gia ủng hộ 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sĩ quan, chiến sĩ các lực 

lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách nhà nước ủng hộ mỗi người ít nhất 01 

ngày lương của mức lương cơ bản. 

- Các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, công ty ủng hộ với tinh thần trách 

nhiệm cao nhất. 
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- Người lao động trong các doanh nghiệp, công ty ủng hộ mỗi người ít nhất 

01 ngày lương hoặc 01 ngày thu nhập.  

- Đóng góp ủng hộ bằng ngày công tham gia các hoạt động phòng, chống 

dịch Covid - 19 đối với cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, thanh 

niên, phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân; chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo... 

3. Thời gian vận động ủng hộ 

Đợt cao điểm vận động bắt đầu tính từ ngày 20/10/2021 đến ngày 15/11/2021. 

4. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí, trang thiết bị 

4.1. Tiếp nhận, quản lý 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn là đầu mối 

tiếp nhận chung của toàn thành phố.  

+ Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt, vật tư, thiết bị y tế: cơ 

quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn, tổ 6 phường Phùng Chí Kiên 

thành phố Bắc Kạn.  

+ Số tài khoản tiếp nhận ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản:  

 Tài khoản số: 37130107506300000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn.  

Tên tài khoản: Quỹ cứu trợ thành phố Bắc Kạn. 

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường triển 

khai tại địa phương, thông báo các hình thức tiếp nhận ủng hộ. Sau khi kết thúc đợt 

cao điểm vận động tổng hợp chuyển toàn bộ số tiền, vật tư, trang thiết bị y tế phục 

vụ công tác phòng, chống dịch Covid -19 tiếp nhận được về MTTQ thành phố để 

tổng hợp chuyển về Ủy ban MTTQ tỉnh theo quy định.  

4.2. Sử dụng kinh phí, trang thiết vị, vật tư y tế 

- Đối với số tiền tiếp nhận được của đợt vận động: 

+ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố tổng hợp và chuyển toàn bộ 

kinh phí tiếp nhận được về MTTQ tỉnh.  

- Đối với các trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid tiếp nhận 

được trong đợt vận động: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố phối hợp với 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 thành phố thống nhất việc phân bổ, sử 

dụng tại địa phương.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban MTTQ thành phố 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế 

hoạch vận động ủng hộ, ban hành “Thư ngỏ” gửi các phòng, ban, ngành, cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức thành viên của MTTQ thành phố, 

các xã, phường để vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hướng 



3 

dẫn, đôn đốc, theo dõi, cập nhật thông tin, kết quả thực hiện; chế độ thông tin, báo 

cáo, công khai, minh bạch; giải quyết những vấn đề phát sinh. 

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành 

phố ban hành văn bản triển khai Kế hoạch của Ủy ban MTTQ thành phố nhằm chỉ 

đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị tổ chức triển khai các hình thức ủng hộ phù hợp. 

Đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường phối hợp với Ủy ban MTTQ 

cùng cấp trong quá trình tổ chức và triển khai Kế hoạch vận động ủng hộ tại địa 

phương, đơn vị, doanh nghiệp... 

3. Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc thành phố 

- Chỉ đạo các cơ sở hội, các tổ hợp tác, hợp tác xã tổ chức vận động đoàn 

viên, hội viên thuộc hệ thống từ thành phố đến thôn, tổ dân phố tham gia thực hiện 

có hiệu quả đợt vận động. 

- Triển khai hưởng ứng tuyên truyền, giới thiệu về Trang thông tin điện tử 

của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 

dịch Covid-19 tại địa chỉ: vandongxahoi.mattran.org.vn. 

4. Trung tấm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông thành phố, Cổng 

thông tin điện tử thành phố 

Phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng về đợt vận động; xây dựng các trailer, phóng sự truyền hình, 

bài viết, phóng sự ảnh… công khai kết quả vận động. 

5. Đề nghị Đảng ủy các xã, phường 

Quan tâm chỉ đạo Ủy ban MTTQ cùng cấp triển khai đợt vận động tại địa 

phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.  

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

 Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, tham 

mưu, báo cáo cấp ủy hình thức triển khai vận động; phối hợp với Ủy ban nhân dân 

cùng cấp và các Đoàn thể tổ chức thực hiện đợt vận động tại địa phương, đơn vị, 

doanh nghiệp trên địa bàn. 

7. Chế độ thông tin, báo cáo 

Các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ thành phố, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam các xã, phường báo cáo kết quả hoạt động trong tuần trước 09h00, thứ 5 hàng 

tuần, gửi về Ủy ban MTTQ thành phố (qua HSCV hoặc hòm thư công vụ 

hungnx.tp@backan.gov.vn). 

Ủy ban MTTQ thành phố tổng hợp kết quả hoạt động trong tuần báo cáo 

MTTQ tỉnh và Ban Chỉ đạo thành phố về kết quả ủng hộ phòng, chống dịch 

Covid-19.  

Trên đây là Kế hoạch tiếp tục vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống 

dịch Covid-19 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố. Các sáng kiến, giải 

pháp về công tác vận động, ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19 và các ý kiến 
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thắc mắc, sự việc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện (nếu có), đề nghị các 

đơn vị liên hệ trực tiếp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố qua đồng 

chí Nông Xuân Hưng, Ủy viên Ban Thường trực, Ủy ban MTTQ thành phố, ĐT: 

0985981981). 

 Đề nghị các tổ chức thành viên, các địa phương, đơn vị khẩn trương triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- UB MTTQ VN tỉnh; 

- TT Thành ủy, HĐND, UBND TP; 

- Đồng chí Bí thư Thành ủy (để báo cáo); 

- BCĐ phòng chống Covid-19 thành phố; 

- Ban Thường trực UBMTTQVN TP; 

- Các phòng, ban, ngành thành phố; 

- Các tổ chức thành viên của MTTQ TP;  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông TP 

(đưa tin); 

- Các trường học trên địa bàn thành phố; 

- TT Đảng ủy; UBND các xã, phường;          

- Các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn TP; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường; 

- CV tham mưu giúp việc MTTQ TP; 

- Lưu: VP; MTTQ TP. 

Gửi bản giấy: 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa sử dụng 

hồ sơ công việc, hòm thư điện tử; 
 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

 CHỦ TỊCH   

 

 

 

 

 

 

 

    Đặng Văn Lê 
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