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T chfrc 4n dng, quyên gop üng h dng bào 

_-- -- -ca-tmh mien Trung, Tây Nguyen khàc phic thit hi do lü hit gay ra 

Ngày.L3 ./.Ii)/2O. 
Ghuyêfl Thre hin Huó'ng dn s 38/HD-MTTW-BTT, ngày 19/10/2020 cüa U) ban 
L LIM ho ugttm  MTTQ Vit Nam v vic huong dn vn dng, quyen gop üng h dng 

bào min Trung, Tây Nguyen khc phuc thit hi do lU lt gay ra; Cong van s 07-

CV/TU, ngày 20/10/2020 cüa Tinh iy Vinh Phüc v vic tang cuô'ng cong tác phông, 

chng thiên tai, khc phuc hâu qua mua lfl và thrc hin hiu qua chi dao cita Thung 

trtrc Ban BI thu. 

Nhm tuyên truyn vn dng Co quan, dan vj, 1rc luçing vU trang, các ban, 

ngành, doàn th, th chirc, doanh nghiep, các nhà hão tam và các thng lap nhàn dan trong 

tinh phát huy tmyn th6ng doãn kit, thong than tuang ái "lá lành dim lá rách ", vói 

tinh than "nhzthng coin sé áo ", bang thiu hinh thrc thit thc giüp d dng bào các 

tinh bj ãnh huang b&i thiên tai som n dnh cuc sng. Ban Thithng trrc Uy ban 

MTTQ tinh - Ca quan Thuông trirc Ban Ciru trg tinh Vinh Phüc, xây dmg huóng dan 

trin kliai van dong quyên gop üng h dng bào các tinh min Trung, Tây Nguyen 

khc phiic thia hai do lfl 1iit gay ra, ci th thu sau: 

I. TO CH1C VLN BONG QUYEN GOP 

1. Thôi gian tién hành. Tu' ngày 20/10/2020 dn 20/11/2020. 

2. Bôi ttrçrng 4n dng. 

Các co quan, don vj, hrc luçing vu trang, doanh nghiep, can b, cong chirc, viên 

churc, ngir?i lao dông, s5 quan, quan nhân chuyên nghip, cac doanh nhãn, các nhà hão 

thin, các h) gia dmnh, cá than, ngu?i lao dng cO vic lam trên dja bàn tinh Viñh Phüc. 

3. To chfrc vn dng quyên gop. 

- Tüy tInh hInh thuc th, Ban Thung trçrc Uy ban MTTQ, Ban Ciru trcl cac cp 

báo cáo v6i cp illy, ph6i hap vOi chmnh quyn cüng cp d th chi[rc 4n dng quyên 

gop cho phü hap. 

- S tin vn dng quyên gop dugc chuyn v U ban MTTQ tinh - Ca quan 

ThuO'ng tri,rc Ban Ciru tr? tinh d tirih th ch(rc doàn di htrçitrrc tiêp ti các tinh min 

Trung và chuyn Ban Ciru tro Trung ucrng can di phân b cho các dja phuong bj 

thiet hti. 



4. Ifrnh thirc üng h Va tip nhn. 

4.1. Ung h bAng tin mt. 

- Don vi tip nhân: Uy ban MTTQ Viêt Nam tinh Vinh Phüc 

- Dja chI: S 40, dinng Nguyn ChI Thanh, TP Vinh Yen, VTnh Phüc 

- Diên thoai: 02113.860.231 - 0923.456.456 

4.2. Ung h bang hlnh thirc chuyn khoän qua Kho bc Nhà nu'oc. 
- Ten Tài khoän: Qu5 Ciru tro thiên tai 

- S Tui khoãn: 3761.0.9011387.91099 

- Ma DVQHNS: 91099 

- Tai Kho bac Nhà ni.râc tinh Vinh Phüc. 

II. TO CHC THC fflN 

1. Dôi vri Uy ban MTTQ tinh. 

- Ban Ththng tr1rc tJy ban MTTQ tinh xây dirrng huó'ng dn; t chi'rc trin 

khai dat 4n dông l'rng ho dn CáC ccc quan, dan vi, luc hrçing vu trang, các ban, 

ngành, doàn th& t ch(rc, doanh nghiêp, các nhà hão tam và các thng lop nhân dan trên 

dja bàn tinh. 

- Xây dirng k hoch, t chirc phát dng quyên gOp, üng h dng bào min 

Trung, Tây Nguyen bj thit hi do mua lii ti tinh vào cui tháng 10/2020. 

- T chiirc tip nhn, tng hap kt qua üng h; Tham muu vi tinh t chtrc 

doàn cong tác cüa tinh Vinh Phüc trrc tip thäm hOi va ciiru tr? nhân dan ti các 

tinh bj thit hai  do mua iii gay ra và chuyn Ban Guru trçi Trung ucing phân b 

chung cho các tinh b thit hai. 

- Kt thüc dçt vn dông báo cáo kt qua vói Thu?ing tr1rc Tinh uT, U ban 

Trung ixcing MTTQ Vit Nam theo quy djnh. 

2. D6i vol các t chü'c thành viên U ban MT[Q, thành viên Ban Cfru trq tinh. 

- Các t ch(rc thành viên cüa Mt trn, thành viên Ban Curu trçi tirih can cü huóng 

dn d t chi'rc tuyên 1ruyn, vn dng doàn vien, hi viên, can bO,  cong chi'rc, viên cthirc, 

ngri lao dng và toàn dan tham gia quyên gop ing h dng bào kh.c ph1ic thit hai  do 

mua lii gay ra. 

- Tng hap tip nhn ngun kinh phi üng h và chuyn ye U ban MTTQ tinh - 

Co quan Thuà'ng trirc Ban Cu trçi tinh d can diii phan b theo quy djnh. 

3. Dôi vOl U ban MTTQ các cp. 

- Chü dng phi hap vói chInh quyn, các th churc thành vien, các ca quan lien 

quan chü dng tuyên tmyn sau rng v dçt vn dtng toàn dan tham gia uing h dng 

bào vüng thiên tai dn các Ca quail, don vi, doanh nghip, rthà hào tam, can hO, cOng 

churc, vien chute, ngtr?ii lao dng, CãC tng lop nhan dan. 

- Ban Thu?cng trçrc UST ban MTTQ các Cp can cur tinh hIith th%rc t báo cáo vOi 

cp u Dàng, phi hap chat chë vâi chinh quyn cñng cp và các t churc thanh viên, chü 

tn trin khai phát dng quyên gop, ing hO. 



- Tng hop tip nhn ngun kinh phI üng h tai  da phucing và chuyn ye TJi  ban 

MTTQ tinh - Co quan Thithng trirc Ban Ciu trç tinh d cn di phãn bô theo quy djnli. 

D nghj Uy ban MTTQ cdc huyn, thành ph6phn ciulu quyên gop, ing h3 

ti thièu 300.000.000d/huyn, thành ph chuyn ve Qu9 Cu tri tinh và to chá'c 

trao biên tçii buiphdt ct3ng quyên gop cüa tmnh vào cuiJi thdng 1 0/2020. 

4. Dôi vói các co' quail, do'u vj, doanh nghip, to chirc xã hi, các nhà hão 

tam trên dja bail tinh. 

D ngh các Co quan, dcm vj vii trang, doanh nghip, t chifrc xâ hi, các nhà 

hâo tam trin khai v.n dng can b, cong chirc, viên chi'rc, ngithi lao dng, s quan, 

quân nhân chuyên nghip phát huy truyn thng doàn kt, tisong than ti.rong ái "La 

lành düm lá rách", vOi tinh thn "Nhithng corn sé áo" d üng h dng bào khc ph1ic 

thiêt hai do lü Jut. 

Ill. CI1I DQ BAO CÁO 

- Trong thi gian tin hânh dt vn dng, dnh k hang tun, Ban Thuông trrc 

U ban MTTQ - Co quan Thixng trtrc Ban CUu trc các huyn, thành ph tng hcp 

kt qua ñng h ciia dja phirong báo cáo v Ban Thithng trçrc U ban MTTQ tinh (Qua 

Ban Phong trào) d tng hop báo cáo dng thii phi hop tuyên truyn, thông báo két 

qua üng h tren các phuong tin thông tin dti chi'ing. 

- D nghj Dài Phát thanh - Trnyn hIrih tinh, Báo VTnh Phüc, Cng Thông tin - 

Giao tip Din tCr tinh thumg xuyên cp nht thông tin tuyên trnyn cong tác vn 

dng quyên gop, kjp th?yi cong khai kt qua vn dng, s1r diing tin hang cru trçi dôi 

vó'i dng bào bj 111 hit. 

Ban Thuô'ng trirc Uy ban MflQ tinh - Co quan Thung trrc Ban Cüii trçY tinh d 

nghi các cp, các nganh th'rc hiên nghiem tue quy djnh v cong tác quán l và sü' diing 

tin 4n dng theo quy djnh ti Nghj djnh s 64/2008/N D-CP ngày 14/5/2008 cüa 

Chinh phü, tuyt di không sf1 diing yào mic dIch khác. D nghj Ban Thuô'ng trrc U 

ban MTTQ các huyên, thành ph, CáC co quan, don vj, các sâ, ban, ngành, doàn th thuc 

tinh trin khai tuyên truyn, vn dng d dçit 4n ctng dit kt qua thit thirc. 

(Thông tin lien h: Ban Phong trào - U3) ban MTTQ tinh VThh Ph2c - D/c Vu 

HoàngHiêp - chuyên viênphii trách theo d5i quy - DT. 0923.456.456) 

No'i nhân: 

- BTT Uy ban Trung uang MUQ Vit Nam (B/c); 
- Ban PT fJy ban Trung uung MTTQ Vit Nam (B/c); 
- F1I U, HDND, UBND tinh (B/c); 
- Các cci quan, don vj, 1irc hrçing vu trang, các Sâ, ban, 
ngành, doàn th thuc tinh; 

- Thumg trirc các huyn, thành üy; 
- Ban Thir&ng trirc U' ban MTTQ tinh; 
- Dài PT-TH tinh, Báo VP, Cèng TT-GThT tinh; 
- Ban Thuông tnrc U ban MTTQ các huyn, thành pho; 
- Luii VP, PT. 
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