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ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ DUY TIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
BAN THƯỜNG TRỰC  

  
Số  13 /KH-MT     Duy Tiên, ngày 01 tháng 4 năm 2020 

 

                                          KẾ HOẠCH 

Triển khai vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19  

và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn  

 
Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-MTTQ, ngày 01/4/2020 của Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam Nam về triển khai vận động toàn dân tham gia 

ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, 

xâm nhập mặn. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thị xã xây dựng Kế hoạch tổ 

chức triển khai vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 

và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn cụ thể như sau: 
 

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Để tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch, có thêm 

nguồn lực tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an 

toàn đời sống và sức khỏe cho nhân dân; vận động, ủng hộ địa phương, đơn vị, cá 

nhân và những trường hợp phải cách ly, điều trị bệnh Covid-19. Đồng thời kêu gọi 

các tổ chức, cá nhân chung tay cùng Chính phủ, địa phương tạo nguồn lực về vật 

chất, tinh thần để hỗ trợ đồng bào đang sinh sống tại các khu vực Đồng bằng Sông 

Cửu Long đang bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra.  

2. Việc vận động, phân bổ và sử dụng nguồn lực của các tầng lớp nhân 

dân, tổ chức, cá nhân ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và 

hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra phải đảm bảo 

công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, đúng pháp luật, tránh để xảy ra 

thất thoát. 

II. NỘI DUNG 

1. Thời gian tổ chức vận động quyên góp, phân bổ sử dụng: 

1.1. Đối với dịch Covid-19. 

- Thời gian vận động, quyên góp bắt đầu từ ngày phát hành thư kêu gọi và 

kết thúc sau ngày 10 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch 

Covid-19. 

- Thời gian phân phối tiền, hàng hóa, hiện vật: Thực hiện ngay trong thời 

gian vận động quyên góp và kết thúc sau 30 ngày, kể từ ngày Thủ tướng Chính 

phủ công bố hết dịch Covid-19.  

1.2. Đối với thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn: Thời gian vận động, 

quyên góp trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành thư kêu gọi. 

2. Đối tượng vận động ủng hộ: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh 

nghiệp, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong và ngoài thị xã, các cơ quan Trung 

ương đóng trên địa bàn thị xã Duy Tiên. 
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3. Mức vận động ủng hộ:   

* Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn thị xã: 

Tham gia ủng hộ ít nhất 01 ngày lương cho cả 02 quỹ, trong đó: 

- Ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 là ½ ngày lương;  

- Ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn ½ ngày lương; 

* Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, 

tùy điều kiện để tham gia ủng hộ với tinh thần cao nhất. 

4. Nội dung đối tượng hỗ trợ: 

4.1. Đối với dịch Covid-19. 

- Hỗ trợ tiền, hiện vật, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cho 

bác sỹ, y tá, nhân viên y tế, cán bộ phục vụ đang thực hiện chống dịch và những 

người đang phải cách ly tại các khu cách ly tập trung, người dân đang ở các khu 

vực cách ly có nhu cầu; hỗ trợ các cá nhân, gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 

Covid- 19, như: người lao động mất việc làm, giảm thu nhập ảnh hưởng trực tiếp 

đến cuộc sống… 

- Hỗ trợ phương tiện phòng, chống dịch cho các cơ sở y tế, cơ sở cách ly; 

đồ bảo hộ phòng, chống dịch cho cán bộ y tế và những người trực tiếp tham gia 

phòng, chống dịch, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn… 

4.2. Đối với thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn: Sau khi kết thúc thời 

gian vận động, Hội Chữ thập đỏ thị xã tổng hợp báo cáo kết quả vận động về Hội 

Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam. 

4. Quản lý, phân phối tiền, hàng hóa đối với dịch Covid-19 

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã tiếp nhận tiền ủng hộ 

thống nhất với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương để triển 

khai công tác hỗ trợ những đơn vị, cá nhân đang làm công tác phòng, chống dịch, 

chữa trị bệnh, những khu vực đang phải cách ly, cơ sở cách ly tập trung, các 

trường hợp đang được điều trị bệnh cần sự giúp đỡ của cộng đồng tại địa phương.  

- Tiếp nhận ủng hộ bằng hiện vật, trang thiết bị y tế gửi trực tiếp về: phòng Y 

tế thị xã là cơ quan được Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã phân công 

tiếp nhận và phân phối. 

5. Tổ chức tiếp nhận  

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã phối hợp với Ban chỉ đạo 

cùng cấp, Hội Chữ thập đỏ thị xã:  

5.1. Số tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19:  xin chuyển vào tài khoản 

tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Duy 

Tiên, số TK:  3761.0.9002743.91049 tại Kho bạc Nhà nước Duy Tiên. 

Riêng đối với các tập thể, cá nhân ủng hộ bằng hiện vật, trang thiết bị y tế xin 

liên hệ và gửi trực tiếp về phòng Y tế thị xã Duy Tiên. Chi tiết xin liên hệ đồng chí 

Trần Hữu Thắng – Trưởng phòng Y tế thị xã (ĐT: 0942.980.367) là cơ quan được 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã phân công tiếp nhận. 

* Số tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn: Xin 

chuyển vào tài khoản của Hội Chữ thập đỏ thị xã Duy Tiên, số TK: 2903201004525 

tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank). Chi nhánh Duy Tiên. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Ủy ban MTTQ thị xã.  

Ban hành  Kế hoạch và Thư kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ COVID-19 và 

ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại do xâm nhập mặn. 

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của Lời kêu gọi toàn dân 

tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19; mở tài khoản tiếp nhận kinh phí của 

các tổ chức, cá nhân ủng hộ để phòng, chống dịch COVID-19; thông báo các thông 

tin về tài khoản tiếp nhận, địa điểm tiếp nhận hàng hóa trên đài phát thanh và trang 

thông tin điện tử của thị xã để các tổ chức, các nhân ủng hộ tiền, hàng hóa được thuận 

lợi. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã phối hợp với các cơ quan tiếp nhận, 

quản lý, phân phối tiền, hàng và các hình thức ủng hộ khác đến các cơ quan, đơn vị, 

cơ sở thực hiện việc cách ly, chữa bệnh; Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn việc triển 

khai, tổ chức thực hiện của hệ thống cấp dưới và chế độ thông tin báo cáo theo quy 

định. Phối hợp với Hội chữ thập đỏ thị xã vận động ủng hộ ủng hộ các tỉnh bị thiệt 

hại do xâm nhập mặn. 

2. Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc thị xã. 

Có văn bản hướng dẫn các cấp hội, đoàn thể phối hợp với Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp để tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên 

và toàn dân tham gia quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid- 19 và thiệt hại 

do xâm nhập mặn. 

Tổ chức vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng 

vũ trang và Nhân dân trong và ngoài thị xã, các cơ quan Trung ương đóng trên 

địa bàn thị xã tham gia ủng hộ và chuyển về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc thị xã theo địa chỉ của Kế hoạch này. 

3. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm. 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và Nhân 

dân trong và ngoài thị xã, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thị xã triển 

khai vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sỹ quan, quân nhân 

chuyên nghiệp phát huy truyền thống đoàn kết, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 

và thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn. 

4. Các cơ quan truyền thông. 

 Đài phát thanh, Trang thông tin điện tử của thị xã kịp thời đưa tin về các 

hoạt động phát động, thư kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch 

COVID-19 và thiệt hại do xâm nhập mặn; thường xuyên cập nhật thông tin việc 

vận động quyên góp, công khai kết quả vận động và sử dụng tiền ủng hộ. 

5. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 các cấp. 

- Tiếp nhận và phân bổ hàng hóa, hiện vật và có trách nhiệm cung cấp số liệu 

kết quả vận động và phân bổ (trước 9h00 thứ 6 hàng tuần) về Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ thị xã (qua mail: phamthitamdt1976@gmail.com) để tổng hợp báo 

cáo cấp trên.  

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp thông tin nhu cầu về kinh 

phí, hàng hóa phục vụ công tác cách ly, điều trị dịch bệnh để kịp thời phân bổ. 

mailto:phamthitamdt1976@gmail.com
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- Kết thúc công tác phòng, chống dịch báo cáo kết quả sử dụng tiền, hiện 

vật của các đơn vị, cá nhân ủng hộ với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam cùng cấp. 

6. Hội Chữ thập đỏ thị xã. 

- Tiếp nhận tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn và 

có trách nhiệm cung cấp số liệu kết quả vận động (Thứ 6 hàng tuần) về Ban Thường 

trực Uỷ ban MTTQ thị xã để tổng hợp báo cáo cấp trên, cung cấp kết quả vận 

động trên truyền thông.  

- Kết thúc thời gian vận động báo cáo kết quả phân bổ, sử dụng tiền ủng hộ 

với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. 

7. Ủy ban MTTQ cấp xã. 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Thư kêu gọi, căn cứ vào kế hoạch của Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, 

phường báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch tổ chức 

thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai vận động toàn dân tham gia ủng hộ 

phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập 

mặn; đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các xã, phường; các tổ chức thành 

viên, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Thường 

trực Uỷ ban MTTQ thị xã để tổng hợp báo cáo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam và 

báo cáo Thường trực Thị ủy./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban TT Ủy ban MTTQ tỉnh;                                                      

- Ban Phong trào Ủy ban MTTQ tỉnh;                                                       

- Thường trực Thị uỷ; 

- Ban Dân vận Thị ủy; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid -19 thị xã; 

- Hội Chữ thập đỏ thị xã; 

- Các tổ chức thành viên MTTQ thị xã; 

- Ban TT UB MTTQ các xã, phường; 

- Lưu. 

     TM. BAN THƯỜNG TRỰC  

 CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Đình Tiến 

 


