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Xuân Trường, ngày 9'ỹ thảng 5 năm 2018

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Các cơ quan, đon vị đóng trên địa bàn huyện;
- Chủ tịch ƯBND các xã, thị trấn;
- Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
Ngày 07/5/2018, ƯBND huyện đã ban hành Kế hoạch số:Jf/KH-UBND về
việc Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2018. Đe Tháng hành động vì trẻ em
năm 2018 được triển khai tổ chức thực hiện có ý nghĩa thiết thực, ƯBND huyện
yêu cầu:
1.
Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các cơ quan, đơn vị,
đóng trên địa bàn; Chủ tịch ƯBND các xã, thị trấn; Giám đốc các doanh nghiệp
trên địa bàn huyện:
- Tích cực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với Chủ đề: “Vì
cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số” bằng các
hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho trẻ em, giúp
trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh không bạo lực, không xâm
hại trẻ em và không CÓ taị nạn thương tích ở trẻ em, góp phần thúc đẩy vai trò chủ
động, tích cực, tứ tin; tăng Cường sự tham gia của trẻ'em vào các hoạt động của gia
đình, nhà trường, xã hội.
- Quan tâm đầu tư ngân sách và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp xây
dựng các công trình dành cho trẻ em như: Công trình nước sạch trong các nhà
trường, khu vui chơi giải trí cho trẻ em, trang thiết bị cho các trường Mầm non,...
Việc xây dựng phải gắn liền với thực hiện các mục tiêu trong Chương trình hành
động vì trẻ em giai đoạn 2013-2020.
- Đổi mới hình thức, nội dung vận động Quỹ “Bảo trợ trẻ em” để có thêm
nguồn lực giúp trẻ em nghèo, trẻ em tàn tật, trẻ em không nơi nương tựa, trẻ em bị
xâm hại, ngược đãi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm giáo dục, dạy
nghề, tạo việc làm.
- Đối với Quỹ “Bảo trợ trẻ em” huyện: Tổ chức phát động, vận động ủng hộ
Quỹ “Bảo trợ trẻ em” huyện đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực
lượng vũ trang, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và các cơ quan ngânh dọc
đóng trên địa bàn; người lao động thuộc các doanh nghiệp trong các Cụm công
nghiệp; Phòng GD&ĐT huyện tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Bảo trợ trẻ em”
huyện đến cán bộ, giáo viên, người lao động trong các trường học trên địa bàn
thuộc ngành quản lý. Đồng thời, lập danh sách theo biểu mẫu đính kèm Công văn
này và gửi về Phòng LĐ-TB&XH huyện tổng hợp trước ngày 02/7/2018.

+ Mức vận động ủng hộ Quỹ “Bảo trợ ừẻ em” huyện từ 50.000đ/người trở lên.
+ Số tiền ủng hộ, đóng góp của các cơ quan, đon vị gửi vào Tài khoản số
3761.0.1039258 tại Kho bạc Nhà nước huyện Xuân Trường.
Đối với Quỹ “Bảo trợ trẻ em” các xã, thị trấn: Các xã, thị trấn chủ động
thống nhất trong Đảng ủy, HĐND, UBND về đối tượng vận động (trừ các đối
tượng đã vận động ủng hộ về Quỹ cấp huyện) và mức vận động đối với từng nhóm
đối tượng cụ thể. Phấn đấu, sau cuộc vận động, Quỹ “Bảo trợ trẻ em” của mỗi xã,
thị trấn được bổ sung từ 5 triệu đồng trở lên.
- Thời gian: Từ ngày 14/5/2018 đến ngày 30/6/2018.
2.
Đe nghị ủ y ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể nhân dân tăng
cường phối hợp làm tốt công tác tuýên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên, đoàn
viên, hội viên và các tầng lớp tích cực tham gia hưởng ứng và ủng hộ Quỹ “Bảo trợ
trẻ em” của huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch ƯBND các xã, thị trấn;
Giám đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm nội dung Công văn này; báo cáo kết
quả về UBND huyện (qua Phòng LĐ-TB&XH huyện tổng hợp) theo quy định./.
Nơi nhận: u

____

- Thưcmg trực HU, UBND huyện;

- Như trên;
- Đài phát thanh huyện;
- Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VP.HĐND-UBND huyện.
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