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BVĐ QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO”
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

Số: 202 /KH-BVĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Vĩnh Yên, ngày 22

tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021
(Từ 17/10/2021 đến 18/11/2021)
Thực hiện Quyết định số 1198/QĐ-MTTW-ĐCT ngày 29/12/2016 của Đoàn chủ
tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc ban hành Quy chế vận động, quản lý
và sử dụng Quỹ “Vì Người nghèo” sửa đổi năm 2016 và Kế hoạch số 345/KH-MTTWBTT, ngày 08/10/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc
tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021.
Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-BVĐ ngày 12/10/2021 của Ban vận động Quỹ
"Vì Người nghèo" tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức hoạt động tháng cao điểm “Vì Người
nghèo” năm 2021.
Ban vận động Quỹ "Vì Người nghèo"thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức thực
hiện tháng cao điểm “Vì Người nghèo” năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tập trung các
hoạt động vận động cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cá nhân,… ủng hộ Quỹ
“Vì Người nghèo” thành phố và chương trình an sinh xã hội góp phần thực hiện mục
tiêu giảm nghèo bền vững của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội,
quốc phòng, an ninh của địa phương.
Thông qua các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” nhằm đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và hành
động tích cực tham gia hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”; vận động ủng hộ các nguồn lực cùng với ngân sách nhà
nước hỗ trợ cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.
Tổ chức một số hoạt động trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ
17/10/2021 đến 18/11/2021 ) nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn
xã hội, tập trung các hoạt động vận động cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cá
nhân,… ủng hộ, tạo nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn, người bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai, qua đó góp phần thực hiện mục
tiêu giảm nghèo bền vững của Đảng, nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội,
quốc phòng, an ninh của địa phương.
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2. Yêu cầu:
Ban Vận động Quỹ “Vì Người nghèo” các cấp thành phố xây dựng kế hoạch và
chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan trong thực hiện công tác tuyên
truyền, vận động đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ công nhân viên chức, cán bộ và
chiến sĩ các lực lượng vũ trang, Doanh nghiệp, các nhà hảo tâm,… hiểu việc ủng hộ
Quỹ “Vì Người nghèo” vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ để góp phần thực hiện tốt
công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững tại địa phương.
Tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “vì người nghèo” phải đảm bảo các quy
định về công tác phòng chống dịch bệnh covid 19.
II. NỘI DUNG
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong tháng cao điểm “Vì
Người nghèo”:
1.1. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động tháng “Vì Người nghèo” trên
các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền gương các tập thể, cá nhân điển
hình đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì Người nghèo” Thành phố và các xã, phường có nhiều
thành tích trong việc hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo về nhà ở và các chương trình an sinh xã
hội.
1.2. Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực giúp nhau khắc phục khó khăn,
phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững,… theo Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CPĐCTUBTWMTTQVN ngày 07/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban
trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về việc phối hợp thực hiện giảm nghèo bền
vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và Quyết định số 1258/QĐ-TTg, ngày
21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người
nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”.
1.3. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động xây dựngQuỹ “Vì Người nghèo” các cấp
để giúp đỡ Người nghèo theo 5 nội dung đã đề ra (giúp xây dựng và sửa chữa nhà cho
hộ nghèo; trợ giúp tiền mua vật tư nông nghiệp, cây giống, tuyên truyền vận động xây
dựngtrợ giúp cho con em gia đình nghèo đi học; người nghèo chữa bệnh khi ốm đau
nằm viện dài ngày; tân binh nghèo lên đường nhập ngũ, .v.v…
1.4. Phối hợp với các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ các cấp thành
phốtuyên truyền kết quả giúp đỡ đoàn viên, hội viên nghèo của tổ chức mình và kết quả
tham gia vận động,đóng góp xây dựng Quỹ “Vì Người nghèo”, thực hiện tốt công tác an
sinh xã hội tại địa phương, cơ sở.
2. Tổ chức các hình thức vận động, hỗ trợ người nghèo:
2.1. Thời gian tổ chức ủng hộ Quỹ “Vì Người nghèo”:
Việc vận động, đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được tổ chức trong cả
năm, trong đó tập trung cao điểm từ ngày 17/10 đến ngày 18/11 và kéo dài đến ngày
31/12/2021.
2.2. Đối tượng, mức vận động cụ thể như sau:
* Đối tượng vận động:
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Các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã
hội và tổ chức xã hội - nghề nghiệp; các cơ quan hành chính, sự nghiệp; các đơn vị lực
lượng vũ trang; các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố; các cá nhân, hộ gia đình.
Lưu ý:
- Đối tượng thuộc cấp nào quản lý thì vận động, đóng góp ủng hộ quỹ cấp đó.
- Không tổ chức vận động đối với các đối tượng là người nghèo, hộ nghèo, hộ cận
nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất.
* Mức vận động:
- Cán bộ công chức, viên chức, người lao động có lương, lực lượng vũ trang ủng
hộ ít nhất 01 ngày lương; người lao động trong các doanh nghiệp ủng hộ ít nhất 01
ngày thu nhập.
- Đối với các hộ dân tại các khu dân cư, vận động ủng hộ Tối thiểu 10.000
đồng/hộ nông nghiệp và 30.000 đồng/hộ phi nông nghiệp.
Ngoài ra, vận động các cơ quan, doanh nghiệp trích Quỹ phúc lợi ủng hộ vào Quỹ
“Vì Người nghèo” hoặc trực tiếp giúpđỡ Người nghèo sửa chữa, xây dựng nhà, trợ giúp
con em gia đình nghèo học tập, trợ giúp hộ nghèo phát triển sản xuất…nhân tháng cao
điểm “Vì Người nghèo”.
* Phương thức ủng hộ:
- Các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân và các tổ chức thuộc Thành phố
đóng góp ủng hộ Quỹ bằng tiền chuyển vào tài khoản:
+ Tên tài khoản: Uỷ Ban MTTQ thành phố Vĩnh Yên – Quỹ vì Người
nghèo.
+ Số tài khoản: 100000.705.945.8115 tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh
Vĩnh Phúc, địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Phường Tích Sơn - thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc.(Hoặc có thể ủng hộ trực tiếp tại cơ quan Ban thường trực Ủy ban
MTTQ thành phố Vĩnh Yên).
*Sử dụng nguồn Quỹ “Vì người nghèo”.
Nguồn Quỹ “Vì người nghèo” cấp nào vận động, cấp đó quản lý và sử dụng hỗ
trợ người nghèo theo Quyết định số 1198/QĐ-MTTW- ĐCT ngày 29/12/2016 của
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ban hành Quy
chế Vận động, quản lý và sử dụng và các quy định tài chính hiện hành.
Đối với phường, xã: Số tiền vận động ủng hộ ở địa phương do Ban vận động
phường, xã quản lý và sử dụng theo quy định hiện hành.
2.3. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ người nghèo.
- MTTQ các cấp chủ trì phối hợp rà soát, thống kê các hộ nghèo, cận nghèo có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần trợ giúp tại địa phương, đồng thời vận động các cơ
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quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ người
nghèo nhân tháng cao điểm “Vì người nghèo” và Ngày hội Đại đoàn kết toàn Dân tộc
năm 2021 với các hình thức phù hợp, thiết thực như: Thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ xây
dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ giống, vốn, tư liệu sản xuất, hỗ trợ khó khăn đột xuất, con
em nghèo đi học...
- Hình thức thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm có thể liên
hệ, phối hợp thông qua MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên MTTQ hoặc ủng hộ, hỗ
trợ trực tiếp cho người nghèo theo địa chỉ cụ thể được Uỷ ban MTTQ cung cấp hoặc đơn
vị tự chọn lựa và có thông báo về Uỷ ban MTTQ cùng cấp để tổng hợp, báo cáo kết quả.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.Ban vận động “Vì Người nghèo” các cấp thành phố phối hợp vận động các cơ
quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ để thực hiện
các chương trình an sinh xã hội “Vì Người nghèo”.
2. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố chủ động tham mưu với Ban vận
động Quỹ “Vì Người nghèo” thống nhất các biện pháp tổ chức thực hiện tháng cao điểm
“Vì Người nghèo” năm 2021.
3. Đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc thành phố có văn bản
hướng dẫn trong hệ thống tổ chức của mình để phối hợp thực hiện tháng cao điểm “Vì
Người nghèo” và vận động 100% cán bộ, đoàn viên, hội viên của tổ chức mình ủng hộ
Quỹ “Vì Người nghèo” các cấp. Phối hợp với Ban Thường trực Uỷ Ban MTTQ và
Chính quyền các cấp để thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho
các hộ nghèo là đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.
4. Ban vận động các cấp Thành phố chủ động phối hợp với Trung tâm Văn hóaTT&TT thành phố tăng cường công tác tuyên truyền đưa tin các cơ quan, đơn vị, tập
thể, cá nhân và các nhà hảo tâm có đóng góp tích cực cho Quỹ “Vì Người nghèo” nhất
là trong tháng cao điểm“ Vì Người nghèo”.
5. Ban vận động Quỹ “Vì Người nghèo” Thành phố rất mong nhận được sự quan
tâm, nhiệt tình ủng hộ của các cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị, các
Doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân thành phố.
6. Đề nghị Đảng ủy,UBND, Uỷ ban MTTQ các xã, phường, Thủ trưởng các cơ
quan đơn vị, Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phối hợp tổ chức thực
hiện cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì Người nghèo” thành phố năm 2021 đạt kết quả./.
Nơi nhận:
TM. BAN VẬN ĐỘNG
- TT Thành uỷ; HĐND, UBND tp (B/c);
TRƯỞNG BAN
- BTT MTTQ Tỉnh (B/c);
- CPCT, CPVP;
- Các thành viên BVĐ;
- Đảng ủy, UBND, UBMTTQ các xã, phường;
- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, trường học,
DN và các tổ chức trực thuộc TP;
- Lưu:VT, TT BVĐ./.

Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên
PHÓ CHỦ TỊCH
Tỉnh VĩnhUBND
Phúc
Lê Anh Tân
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