
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Số:             /SLĐTBXH-BTXH-NCC 
V/v thông báo các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân đã ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp 

nghĩa” tỉnh năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

          Lai Châu, ngày       tháng  11 năm 2022 

 

Kính gửi: Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Lai Châu 
 

Căn cứ Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chính 

phủ, ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa. 

Căn cứ Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2022 của UBND 

tỉnh Lai Châu về việc kiền toàn Ban quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Lai Châu. 

Căn cứ Công văn số 1070/MTTQ-BTT ngày 14/6/2022 của Ủy ban mặt trận Tổ 

quốc tỉnh về việc vận động, ủng hộ quỹ " Đơn ơn đáp nghĩa tỉnh" năm 2022. 

Sở Lao động –Thương binh và Xã hội cơ quan Thường trực Ban quản lý quỹ 

“Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh tổng hợp danh sách các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân đã tham gia ủng hộ, đóng góp quỹ "Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh năm 2022, cụ 

thể như sau: 

- Tổng kinh phí tính từ ngày phát động 14/6/2022 đến ngày 01/11/2022 đã 

có 52 cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đóng góp, ủng hộ quỹ với số tiền: 

203.278.829 đồng (Hai trăm linh ba triệu, hai trăm bảy tám nghìn, tám trăm hai 

mươi chín đồng) . Trong đó:  

- Đợt 01, từ 14/6/2022 đến ngày 17/08/2022 đã có 28 cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, cá nhân đóng góp, ủng hộ quỹ với số tiền: 98.596.552 đồng (Chín mươi tám 

triệu, năm trăm chín sáu nghìn, năm trăm hai mươi hai đồng) đã thông báo tại 

Công văn số 1333/SLĐTBXH-BTXH-NCC ngày 21/09/2022. 

- Đợt 02, từ ngày 21/9/2022 đến ngày 01/11/2022 đã có 24 cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, cá nhân đóng góp, ủng hộ quỹ với số tiền: 104.682.277 đồng (Một trăm 

linh tư triệu, sáu trăm tám mươi hai nghìn, hai trăm bảy mươi bảy đồng)  

 (Có danh sách đợt 2 kèm theo) 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cơ quan Thường trực đề nghị Đài phát 

thanh - Truyền hình tỉnh thông báo các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã tham gia đóng 

góp, ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh trên sóng truyền hình tỉnh và đề nghị 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp tục đóng góp, ủng hộ quỹ để có thêm 

nguồn lực để tri ân Người có công, gia đình có công với cách mạng./. 

Nơi nhận:                                                                          
- Như trên;  

- Trưởng ban QLQĐƠĐN tỉnh (B/c); 

- Phòng thi đua khen thưởng (Sở Nội vụ); 

- UBMT Tổ Quốc tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh và Sở; 

- Lưu: VT+BPGVBQL.                                           

 

 

   GIÁM ĐỐC 

 

     

 

 

 

   Đèo Văn Thương 
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