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ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ CAO XÁ 

 

Số: 26/ KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Cao Xá, ngày 28 tháng  02 năm 2023 

 
 

KẾ HOẠCH  

Triển khai cuộc vận động "Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ nhân dân Thổ 

Nhĩ Kỳ- XyRi " Khắc phuc hậu quả động đất 

  

 Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chấp Hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt 

nam ngày 12/02/2023, về vận động ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và XyRi khắc phục 

thảm họa động đất. 

 Thực hiện công văn số 20/CV- CTĐPT ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Hội 

CTĐ tỉnh Phú Thọ và công văn số 09/CV- CTĐ Lâm thao về việc "Hưởng ứng lời 

kêu gọi ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri khắc phục hậu quả động đất" 

 Để cuộc vận động đạt  kết quả cao mang tính nhân văn sâu sắc. Ủy ban nhân 

dân xã Cao Xá xây dựng kế hoạch kêu gọi vận động ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và 

Xy Ri khắc phục hậu quả động đất với các nội dung sau:  

 I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA, YÊU CẦU CUỘC VẬN ĐỘNG  

 1. Mục đích, ý nghĩa  

 - Tăng cường vai trò sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính 

quyền các cấp trong công tác nhân đạo, từ thiện  

 - Vận động ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xi ri khắc phục hậu quả động 

đất nhằm giúp họ giảm bớt khó khăn ổn định cuộc sống 

 - Kết nối tinh thần đoàn kết , lan tỏa yêu tình yêu thương đối với bạn bè 

quốc tế 

 - Phát huy vai trò cứu trợ và tinh thần tương thân, tương ái của người dân 

việt Nam nói chung và của quê người dân quê hương Cao Xá nói riêng đối với 

phong trào CTĐ trong nước và quốc tế 

 - Nâng cao vai trò màu cờ, sắc áo của Hội CTĐ trong công tác nhân đạo từ 

thiện  

  2. Yêu cầu:  

 - Kêu gọi toàn dân, các tình nguyện viên, các nhà hảo tâm, cán bộcông chức, 

viên chức, người lao động, nhân viên …, cùng tham gia hưởng ứng lời kêu gọi ủng 

hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy- ri khắc phục hậu quả động đất 
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 - Cuộc vận động phải đảm bảo tính công khai minh bạch theo đúng quy định 

 - Nguồn vận động được chuyển về ủy ban nhân dân xã đúng thời gian quy 

định theo kế hoạch để chuyển về Hội cấp trên. 

 II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Để cuộc vận động đạt kết quả Ủy ban nhân dân xã giao cho Hội Chữ Thập 

đỏ xã có trách nhiệm tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch vận động, định 

hướng mức vận động đảm bảo hợp lý. 

 - Triển khai tổ chức họp các ông bà, BCH Hội CTĐ, Trưởng khu dân cư và 

chi tổ trưởng CTĐ để triển khai thực hiện lời kêu gọi vận động 

 - Báo cáo với Đảng Ủy - UBND xã những vấn đề khó khăn vướng mắc 

trong quá trình triển khai vận động để có giải pháp chỉ đạo kịp thời đạt kết quả.  

 - Phối hợp với UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể xã triển khai tuyên truyền 

toàn thể nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ nhân 

dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xi- ri  

  - Đài truyền thanh xã tích cực tuyên truyền trên hệ thống dài truyền thanh về 

mục đích ý nghĩa việc kêu gọi ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xyri khắc phục hậu 

quả động đất. 

 III. THỜI GIAN THỰC HIỆN, DỰ KIẾN MỨC VẬN ĐỘNG 

 1. Thời gian thực hiện  

 Thời gian vận động được triển khai theo lời kêu gọi của cấp trên được thực 

hiện từ ngày 01/3/2023 kết thúc 30/5/2023. Tuy nhiên để đảm bảo thuận lợi cho 

các hoạt động khác trên địa bàn xã và các khu dân cư. Ủy ban nhân dân xã triển 

khai thực hiện cuộc vận động từ ngày 01/3/2023 và kết thúc 30/3/2023.  

   Cụ thể:  

 - Ngày 28/02/2023 UBND xã xây dựng và triển khai kế hoạch hưởng ứng 

lời kêu gọi ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy -ri khắc phục hậu quả động đất  

 - Từ ngày 01/03/2023 các khu dân cư và các đơn vị triển khai vận động 

 - Từ ngày 15/3/2023 đến ngày 26/3/2023 các đơn vị tổng hợp nộp tiền vận 

động về Ủy ban nhân dân xã. 

 - UBND xã giao cho TT Hội CTĐ xã trực tiếp làm phiếu thu, tiếp nhận tiền 

và tổng hợp báo cáo Đảng ủy - UBND xã số tiền vận động được và nộp cấp trên 

theo quy định. 

 2. Dự kiến mức vận động  
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  Sau khi thống nhất xin ý kiến lãnh đạo địa phương UBND xã dự kiến mức 

vận động như sau: 

 +Đối với khu dân cư : 

 Mức vận động ở khu dân cư là 10.000 đồng/ hộ. ( Lưu ý: Không vận động 

hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như hộ độc thân tàn tật …)  

 + Đối với các đơn  KT-HC-SN- DN  đóng trên địa bàn 

 Mức vận động tùy theo các đơn vị, tổ chức vận động cán bộ, nhân viên của 

đơn vị mình tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri 

khắc phục hậu quả động đất đạt hiệu quả cao nhất. Tiền vận động được trực tiếp 

gửi về UBND xã qua bộ phận TT Hội CTĐ xã để tổng hợp. 

 Trên đây là kế hoạch triển khai hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội 

CTĐ Việt Nam về vận động ủng hộ nhân dân Thổ nhĩ kỳ và Xy-ri khắc phục hậu 

quả động đất. UBND xã đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện để cuộc vận động 

đạt kết quả ./. 

* Nơi nhận:                                                                        

- UBND- Hội CTĐ huyện b/c                                                         

- TTĐU-UBND-UBMTTQ để Chỉ đaọ thực hiện                                                                                                   

- 15 khu dân cư, 4 trường học và các cơ quan  

  DN triển khai thực hiện                                          
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Quách Văn Chí 
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