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Về việc vận động ủng hộ
Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Duy Tiên, ngày 23 tháng 5 năm 2022

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể;
- Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn thị xã;
- Các công ty, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã.
Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước. Bảo vệ, chăm
sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội. Chăm
sóc, chữa bệnh cho trẻ em khuyết tật lại càng có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tính nhân
văn cao đẹp, bản chất tốt đẹp của xã hội chúng ta.
Trong những năm qua, Quỹ bảo trợ trẻ em thị xã đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình
của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thị xã. Tiền ủng hộ đã góp phần nâng cao chất
lượng công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của thị xã. Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí,
thăm hỏi, động viên trẻ em trong dịp tết cổ truyền dân tộc, dịp hè đặc biệt là ngày Quốc
tế thiếu nhi 01/6 ngày các thiết thực và ý nghĩa. UBND thị xã trân trọng và ghi nhận
những tình cảm yêu thương và đầy trách nhiệm của những tấm lòng nhân ái chung tay
giải quyết những khó khăn chung của toàn xã hội góp phần giảm bớt nỗi đau, đem lại
niềm vui cho trẻ em và hạnh phúc cho nhiều gia đình trên địa bàn thị xã.
Song, hiện nay trên địa bàn thị xã vẫn còn nhiều trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em
mồ côi, trẻ em tàn tật, khuyết tật, trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh và các bệnh xã hội
khác đang cần được quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân; các cơ quan, ban,
ngành, đoàn thể; các đơn vị, công ty, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân để
giảm bớt một phần thiệt thòi, khó khăn mà các em phải gánh chịu.
Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ
em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, UBND thị xã đề nghị Thủ
trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang thuộc thị xã, các nhà hảo
tâm, các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp, các cơ quan của tỉnh, của Trung ương đóng
trên địa bàn thị xã, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ủng hộ ngày
lương, ngày công xây dựng “ Quỹ bảo trợ trẻ em” để góp phần chia sẻ, giúp đỡ trẻ em
nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt… nhằm góp phần giảm bớt khó khăn cho các em
trong cuộc sống, tạo điều kiện cho các em có cơ hội xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.
(Mọi sự đóng góp, ủng hộ xây dựng Ban quản lý “Quỹ Bảo trợ trẻ em” thị xã Duy
Tiên xin gửi vào tài khoản 3761.0 .9038591.91012 tại Kho bạc Nhà nước Duy Tiên)
UBND thị xã trân thành cảm ơn sự giúp đỡ, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, các tổ
chức, cá nhân. UBND thị xã giao phòng Lao động - TB&XH thị xã tổng hợp kết quả
xây dựng quỹ, báo cáo UBND thị xã; phối hợp với Đài Truyền thanh và các cơ quan
liên quan tuyên truyền thông báo công khai trên các phương tiên thông tin đại chúng để
mọi tổ chức, cá nhân biết cùng tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng quỹ./.
Nơi nhận:
- TT TU, TTHĐND thị xã;
- Lãnh đạo UBND thị xã;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, LĐTB&XH.
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