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THÔNG BÁO SỐ 1
TIẾN ĐỘ CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG
QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA NĂM 2017.
Ngày 20/02/2017, Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh đã có Thông
báo số 01/TB-BQL về vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2017.
Ngày 01/3/2017, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã có Công văn
số 62/LĐLD-CSPL v/v vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2017.
Theo báo cáo của Ban quản lý Quỹ Ðền ơn đáp nghĩa các huyện, thị xã,
thành phố và đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp tỉnh; tính đến
ngày 13/4/2017, tổng số tiền đã vận động được trong toàn tỉnh là: 864.671.378
đồng/6000 triệu đồng, đạt 14,4% so với kế hoạch. Cụ thể như sau:
I. Quỹ cấp Tỉnh: vận động được 249.549.415 đồng/1.500 triệu đồng, đạt
16,6 % so với kế hoạch.
II. Quỹ cấp huyện, thị xã, thành phố (gồm xã, phường, thị trấn): vận
động được 615.121.963 đồng/4500 triệu đồng, đạt 13,7% so với kế hoạch. Cụ
thể:
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Huyện, thị xã,
thành phố
Phan Thiết
Thị xã La Gi
Hàm Thuận Bắc
Hàm Thuận Nam
Hàm Tân
Tánh Linh
Đức Linh
Bắc Bình
Tuy Phong

Kế hoạch
(đồng)
4.500.000.000
510.000.000
500.000.000
680.000.000
300.000.000
350.000.000
450.000.000
550.000.000
580.000.000
580.000.000

Kết quả
vận động
(đồng)
615.121.963
88.500.052
43.326.000
437.188.923
0
12.404.988
410.000
0
33.292.000
0

Tỷ lệ
(%)
13,7
17,4
8,7
64,3
0,00
3,5
0,09
0,00
5,7
0,00

Sau gần 2 tháng triển khai vận động Qũy Đền ơn đáp nghĩa, Ban Quản lý
Qũy các cấp đã tổ chức triển khai vận động và đã có nhiều đơn vị tham gia đóng
góp, trong đó: huyện Hàm Thuận Bắc đã vận động đạt 64,3% so với chỉ tiêu
giao và các đơn vị cấp tỉnh như Đài Phát thanh – truyền tỉnh tỉnh, Trường cao
đẳng y tế, BQL Cảng cá Phan Thiết, Bệnh viện y học cổ truyển – PHCN,
Trường THPT Phan Bội Châu, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ
lợi. Tuy nhiên, vẫn còn 02 huyện Hàm Thuận Nam, huyện Đức Linh chưa triển
khai vận động; huyện Tuy Phong, huyện Tánh Linh mới triển khai vận động
Quỹ. Để đảm bảo công tác vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2017 đạt kế
hoạch đề ra, Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh đề nghị:
- Ban quản lý Qũy đền ơn đáp nghĩa các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục
thông báo đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết và tham gia đóng góp Qũy
Đền ơn đáp nghĩa; đôn đốc các xã, phường, thị trấn tích cực vận động trong cán
bộ, nhân dân tham gia đóng góp đạt kế hoạch giao. Riêng 02 huyện: Đức Linh,
Hàm Thuận Nam khẩn trương triển khai vận động đóng góp Qũy Đền ơn đáp
nghĩa.
Thường xuyên báo cáo tiến độ vận động đóng góp về Ban quản lý Qũy
Đền ơn đáp nghĩa tỉnh (qua Sở Lao động –TB&XH tổng hợp) trước ngày 20
hàng tháng để theo dõi, chỉ đạo.
- Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm theo dõi, đôn đốc các Công
đoàn cơ sở, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ
Đền ơn đáp nghĩa để đạt kế hoạch đề ra.
Mọi đóng góp, ủng hộ gửi vào tài khoản:
Ban quản lý Qũy Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Bình Thuận
Số tài khoản: 3761.0.9068340
Mã ĐVQHNS: 9068340, Mã CTMT: 91011
Tại Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Thành viên BQL Qũy ĐƠĐN tỉnh;
- BQL Quỹ ĐƠĐN các huyện, TX,TP;
- Phòng LĐ-TBXH các huyện, TX, TP;
- Báo Bình Thuận + Đài PTTH (đưa tin);
- Lưu: VT, NCC (Tr35b).
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