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30 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức đợt phát động ủng hộ đồng bào nghèo và các xã, thôn
đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hải Hà năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh về
tổ chức đợt phát động ủng hộ đồng bào nghèo và các xã, thôn ĐBKK trên địa bàn
tỉnh Quảng Ninh năm 2019, UBND huyện Hải Hà ban hành Kế hoạch tổ chức đợt
phát động ủng hộ như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục kêu gọi rộng rãi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hưởng ứng,
tham gia đóng góp nguồn lực ủng hộ đồng bào nghèo và các xã, thôn ĐBKK
trên địa bàn huyện. Từ đó hỗ trợ thiết thực, hiệu quả các hộ nghèo, thực hiện
mục tiêu đến hết năm 2019 đưa các xã, thôn ĐBKK của huyện ra khỏi diện
ĐBKK, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 (trước 01 năm so với lộ trình
được phê duyệt tại Đề án 196 của tỉnh) theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, Nghị
quyết của HĐND tỉnh, chỉ đạo của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện đề
ra trong chương trình công tác năm 2019.
- Thông qua đợt vận động tiếp tục thể hiện tinh thần tương thân, tương ái,
tình cảm và trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đối với đồng
bào nghèo và địa bàn ĐBKK của huyện, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung
tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tuyên truyền sâu rộng và
ghi nhận các tổ chức, cá nhân có đóng góp trong việc ủng hộ đồng bào nghèo và
các xã, thôn ĐBKK của huyện trong năm 2019 và trong thời gian vừa qua.
2. Yêu cầu
Việc triển khai, tổ chức đợt phát động phải coi trọng tính hiệu quả, đảm
bảo thiết thực, không hình thức; tổ chức sâu rộng trong toàn huyện, có được sự
vào cuộc với trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, ghi
nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực, chủ động, với tinh thần tương thân
tương ái của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.
II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ MỨC VẬN ĐỘNG
1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan hành
chính, đơn vị sự nghiệp trong huyện; cán bộ, chiến sỹ các đơn vị lực lượng vũ
trang đóng quân trên địa bàn huyện: Mỗi người ủng hộ ít nhất 01 ngày lương.
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2. Vận động các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, đơn vị, tổ chức, cá
nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện: Ủng hộ kinh phí, vật chất và các điều
kiện cần thiết cho đồng bào nghèo và các xã, thôn ĐBKK.
3. Vận động các hộ tiểu thương: Tham gia ủng hộ với mức thấp nhất là
50.000 đồng/hộ.
4. Vận động các hộ gia đình trong huyện (trừ hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia
đình chính sách): Tham gia ủng hộ với mức thấp nhất là 20.000 đồng/hộ.
5. Bên cạnh việc phát động ủng hộ bằng tiền mặt, tiếp tục kêu gọi, vận
động các tổ chức, cá nhân ủng hộ bằng công trình, hiện vật do trực tiếp các tổ
chức, cá nhân triển khai thực hiện và đăng ký ủng hộ trực tiếp bằng ngày công
lao động, góp phần hỗ trợ các hộ nghèo thoát nghèo và thực hiện các điều kiện,
tiêu chí đưa các xã, thôn ra khỏi diện ĐBKK.
III. THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐỢT PHÁT ĐỘNG VÀ NƠI TIẾP
NHẬN ỦNG HỘ
1. Thời gian tổ chức đợt phát động
- Đợt phát động được tổ chức từ ngày 01/10 đến ngày 31/12/2019, cao
điểm trong tháng 10 và tháng 11/2019 (tháng cao điểm vì người nghèo). Một số
mốc thời gian cụ thể như sau:
- Tháng 10-11/2019: Các cơ quan, ban ngành, đơn vị, địa phương, Ban
vận động “Quỹ vì người nghèo” triển khai, tuyên truyền sâu rộng đợt phát động.
- Tháng 10-12/2018: Tiếp nhận đăng ký, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân.
Ngày 30/10/2019: Tổng hợp chung danh sách đăng ký, ủng hộ cụ thể của các tổ
chức, cá nhân lần 1. Ngày 31/12/2019: tổng hợp chung danh sách đăng ký, ủng
hộ cụ thể của các tổ chức, cá nhân trong cả đợt phát động. Tuyên truyền về các
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã tham gia ủng hộ trên Đài phát thanh huyện,
Cổng thông tin điện tử thành phần huyện và các phương tiện truyền thông khác.
- Tháng 01/2020: Công bố kết quả ủng hộ; ghi nhận các doanh nghiệp, tổ
chức, cá nhân tham gia ủng hộ và phối hợp với cấp tỉnh xây dựng kế hoạch sử
dụng nguồn lực huy động được qua đợt phát động.
Huyện không tổ chức Chương trình Lễ phát động để dành chi phí hỗ trợ
trực tiếp cho đồng bào nghèo và các xã, thôn ĐBKK.
2. Nơi tiếp nhận ủng hộ:
2.1. Tiếp nhận đăng ký ủng hộ bằng văn bản (gồm cả tiền mặt, công
trình, vật liệu...): Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hải Hà (Số
02 Phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh).
+ Số điện thoại: 02033.763.604.
+ Địa chỉ email: Mattrantoquochaiha@gmail.com.
2.2. Tiếp nhận thông qua chuyển khoản:
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- Đơn vị tiếp nhận: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hải Hà;
Số tài khoản: 3761 Mã quan hệ ngân sách: 0907865091046 Kho bạc Nhà nước
huyện Hải Hà- tỉnh Quảng Ninh.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký,
chuyển kinh phí ủng hộ đợt 1 về Ủy ban MTTQ huyện trước ngày 30/10/2019
và tiếp tục phát động ủng hộ đến ngày 31/12/2019.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện
1.1. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện:
- Giữ vai trò là đầu mối tổng hợp danh sách đăng ký ủng hộ, tiếp nhận
ủng hộ thường xuyên và chuyển kinh phí về Ủy ban MTTQ tỉnh (qua Quỹ “Vì
người nghèo” tỉnh).
- Triển khai, tuyên truyền sâu rộng về đợt phát động, gắn với thực hiện
Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2019 và phong trào “Cả nước chung tay vì
người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Từ đó kêu gọi, vận động các
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhân dân tham gia đợt phát động.
- Thường xuyên cập nhật, cung cấp danh sách và mức ủng hộ của các cơ
quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thông tin để phòng Văn hóa – Thông tin, Trung
tâm Truyền thông&Văn hóa huyện tuyên truyền, đưa tin về đợt phát động.
1.2. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội huyện: Vận động đoàn viên,
hội viên tham gia ủng hộ đợt phát động.
2. Các cơ quan, ban ngành, đơn vị thuộc huyện:
Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đơn vị trên địa bàn huyện trực tiếp chỉ
đạo, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ
chiến sỹ các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn huyện tích cực
tham gia ủng hộ đồng bào nghèo và các xã, thôn ĐBKK của huyện năm 2019,
phấn đấu tối thiểu bằng mức vận động đã đề ra tại Kế hoạch, gửi về Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ huyện đảm bảo đúng tiến độ.
* Một số nhiệm vụ cụ thể giao cho các cơ quan, ban ngành:
2.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế khu vực Hải Hà- Đầm
Hà: Cung cấp danh sách các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên
địa bàn huyện thuộc phạm vi quản lý gửi Ủy ban MTTQ huyện (gồm: Tên đơn
vị và địa chỉ, số điện thoại liên hệ) để Ủy ban MTTQ huyện gửi Thư kêu gọi).
Thời gian hoàn thành trước ngày 10/10/2019.
2.2. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ: Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ về quản lý
biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phối hợp với
Ủy ban MTTQ huyện xác định cụ thể các cơ quan, đơn vị, địa phương có mức
vận động không đảm bảo mục tiêu đề ra, báo cáo UBND huyện để chỉ đạo, đôn
đốc kịp thời.
2.3. Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Truyền thông&Văn hóa:
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- Tuyên truyền về đợt phát động, gắn với tuyên truyền về Tháng cao điểm
vì người nghèo năm 2019, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo –
Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua “Phấn đấu đưa xã, thôn ra
khỏi diện ĐBKK, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 và
một số thôn, bản ra khỏi vùng khó khăn” và kết quả huy động, sử dụng nguồn lực
ủng hộ đồng bào nghèo và các xã, thôn ĐBKK trên địa bàn huyện trên các
phương tiện thông tin đại chúng.
- Thường xuyên cập nhật kết quả đăng ký, ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ
chức, cá nhân trong đợt phát động trên Cổng thông tin điện tử thành phần huyện.
Tiếp tục xây dựng tin bài, phóng sự tuyên truyền về Đề án 196 của Tỉnh, Đề án
371 của Huyện.
2.4. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Triển khai Kế hoạch này tới tất cả các
trường học trên địa bàn huyện để tham gia ủng hộ gửi về Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ huyện.
2.5. Ban Quản lý các Chợ Trung tâm Hải Hà: Tổ chức tuyên truyền vận
động, tiếp nhận và nộp toàn bộ tiền ủng hộ của các hộ tiểu thương về Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ huyện.
3. Đề nghị Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam huyện Hải Hà: Tổ
chức vận động trong Giáo hội phật giáo huyện, tổng hợp kết quả ủng hộ, đăng
ký và chuyển kinh phí ủng hộ về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện.
4. Đề nghị Hội doanh nghiệp huyện, các doanh nghiệp, cơ sở kinh
doanh, ngân hàng thương mại, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn
huyện: Tích cực hưởng ứng kêu gọi của Huyện hỗ trợ hộ nghèo và các thôn, xã
đặc biệt khó khăn năm 2019; đăng ký nội dung, hình thức hỗ trợ và gửi về Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ huyện.
5. Đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn: Đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy xã,
thị trấn chỉ đạo để triển khai thực hiện vận động có hiệu quả trên địa bàn.
6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Căn cứ kế hoạch này, UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng Kế
hoạch tổ chức phát động, vận động tại địa phương.
- Đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn chỉ đạo vận động, cán bộ, công
chức, viên chức, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ kinh doanh và hộ gia đình
trên địa bàn tham gia ủng hộ đảm bảo về số lượng và mức vận động; chuyển kinh
phí ủng hộ về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện.
- Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức và hệ thống loa truyền thanh,
thực hiện niêm yết công khai tại nhà văn hóa các thôn, bản về ý nghĩa, đối tượng
và mức vận động ủng hộ cụ thể để toàn bộ đối tượng trong diện vận động biết và
ủng hộ.
Căn cứ Kế hoạch này, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đơn
vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện. Trong quá
trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị kịp thời thông tin về Ủy ban MTTQ
huyện Hải Hà (Địa chỉ: Số 02 Phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải
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Hà, tỉnh Quảng Ninh; số điện thoại: 02033.763.604) để xem xét, giải quyết và
xử lý kịp thời./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- UBND tỉnh (b/c);
- TT.HU, TT.HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ huyện, Ban Dân vận,
Tuyên giáo HU, các tổ chức CT-XH huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã thị trấn;
- BTS Giáo hội phật giáo VN huyện Hải Hà;
- Hội doanh nghiệp huyện, các ngân hàng;
- Lưu: VP.
Người ký: Nguyễn Văn Đông
Chức vụ: Chánh Văn phòng

Phạm Xuân Đài

Người ký: Ủy
ban Nhân dân
Thời gian ký:
01.10.2019
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