
 

UBND HUYỆN CAN LỘC 

 BAN QUẢN LÝ QŨY ĐƠĐN 
 

Số: 01/UBND-BQL 
V/v 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 

 

      Can Lộc, ngày 23 tháng 4  năm 2021 

 
 

     Kính gửi:    

- Thủ trưởng các đơn vị Đảng, Đoàn thể, QLNN, các Sự nghiệp; 

- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; 

   - Giám đốc các Trung tâm,  các cơ quan đóng trên địa bàn. 
 

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ 

chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-

CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh “Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ đền ơn đáp 

nghĩa tỉnh Hà Tĩnh”; 

Với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc 

ta, để hỗ trợ giúp đỡ người có công với cách mạng, thân nhân người có công khi 

gặp hoạn nạn, khó khăn trong cuộc sống, thực hiện theo đúng tinh thần của quy chế 

quản lý sử dụng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Ban vận động quỹ  đề nghị Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị; Hiệu trưởng các trường học; Giám đốc các Trung tâm và cơ quan, 

đơn vị đóng trên địa bàn triển khai rộng rãi đến từng cán bộ CCVC, người lao động 

thuộc đơn vị mình quản lý về công tác đền ơn đáp nghĩa đối với những người có 

công với cách mạng, thân nhân người có công; tổ chức vận động và lập kế hoạch 

dự kiến vận động quỹ gửi về Ban vận động quỹ qua (Phòng Tài chính- KH huyện) 

bản giấy và gửi qua địa chỉ email tranhangneu91@gmail.com trước ngày 

26/4/2021 và sau khi có kế hoạch dự kiến vận động các đơn vị tiến hành thực hiện 

công tác vận động quỹ.  

Số tiền đơn vị vận động được nộp theo các thông tin sau: 

- Đơn vị nhận tiền: Ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện Can Lộc  

- Địa chỉ: Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

- Nội dung nộp tiền: Nộp quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2021 

- Số Tài khoản: 3751.0.3024973.00000 tại KBNN Can Lộc.  

Ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa hướng dẫn để các đơn vị triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện uỷ, HĐND huyện (để b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- BQL quỹ huyện; 

- Lưu VTUB, TC-KH. 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 
 
           CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đặng Trần Phong 
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