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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 
 

Số:          /KH-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày         tháng 02 năm 2021 

 
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lào Cai năm 2021 

 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: 

- Tăng cường sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự phối 

hợp của các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và cộng đồng thực hiện các mục 

tiêu của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lào Cai. 

- Vận động các sở, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong 

và ngoài tỉnh, tổ chức quốc tế ủng hộ, tài trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lào Cai. 

-  Bảo đảm thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em, trong đó đặc biệt quan 

tâm tới trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và khó khăn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

- Phấn đấu vận động, ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lào Cai năm 2021 

là 1.000.000.000 đồng (bao gồm cả tiền mặt và hiện vật quy thành tiền). 

- Giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt từ 4,1% năm 2020 xuống còn 

3,9 % năm 2021. 

- Phấn đấu 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ từ nguồn Quỹ, 

trong đó ưu tiên hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em mồ côi, trẻ em bị khuyết tật, trẻ em là 

con gia đình chính sách, trẻ em nghèo, trẻ em người dân tộc thiểu số thuộc xã 

đặc biệt khó khăn. 

 - Hỗ trợ đột xuất cho trẻ em vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn và 

trẻ em bị tai nạn thương tích, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo (nếu có). 

II. ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ 

1. Trẻ em dưới 16 tuổi, bao gồm: 

- Trẻ em khuyết tật: Trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, trẻ em bị mắc các bệnh 

khuyết tật phải phẫu thuật, điều trị tại các bệnh viện công lập. 

- Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Trẻ em mồ côi, trẻ em sống trong hộ 

nghèo, trẻ em bị mắc các bệnh hiểm nghèo, trẻ em bị ảnh hưởng trực tiếp do 

thiên tai, tai nạn thương tích, trẻ em dân tộc thiểu số thuộc các xã đặc biệt khó 

khăn. 

2. Hỗ trợ các đối tượng trẻ em khác phù hợp với tôn chỉ và mục đích của 

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lào Cai. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác vận động nguồn lực: 
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a) Tổng số tiền dự kiến vận động: 1.000.000.000 đồng, trong đó: vận động 

nguồn lực bằng tiền mặt: 200.000.000 đồng; vận động nguồn lực bằng hiện vật 

quy đổi thành tiền: 800.000.000 đồng.  

b) Đối tượng vận động: Các cơ quan, đơn vị, các công ty, doanh nghiệp, 

các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lào 

Cai. 

c) Hình thức vận động: 

- Vận động trực tiếp: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và 

các sự kiện về trẻ em trong năm 2021 để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 

trực tiếp trao tặng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lào Cai bằng hiện vật và tiền mặt. 

- Vận động gián tiếp: UBND tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lào Cai ban 

hành Thư kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp, 

ủng hộ xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lào Cai. 

2. Công tác truyền thông, vận động: 

- Tuyên truyền các hoạt động vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh 

Lào Cai để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như: Chương trình trái tim 

cho em, Chương trình phẫu thuật khuyết tật, hỗ trợ sửa chữa các công trình  

trường lớp, hỗ trợ trang thiết bị vui chơi cho các trường mầm non vùng khó 

khăn; cấp học bổng, tặng xe đạp,...; Phối hợp tổ chức Ngày Quốc tế thiếu nhi 

(1/6), Tết Trung thu, khai giảng năm học mới cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn…. trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. 

- Tuyên truyền công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em lồng ghép với các 

chương trình truyền thông tại cộng đồng, tại Lễ phát động Tháng hành động vì 

trẻ em; diễn đàn trẻ em… 

3. Các hoạt động trợ giúp: 

a) Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe: 

- Phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam khảo sát, thống kê, khám 

phân loại trẻ em bị khuyết tật tại Bệnh viện đa khoa các huyện, thị xã, thành 

phố; đồng thời phối hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh và các Bệnh viện tuyến Trung 

ương tổ chức Chương trình phẫu thuật nhân đạo cho trẻ em bị khuyết tật. 

- Phối hợp và vận động các nhà tài trợ hỗ trợ các chương trình phẫu thuật 

cho trẻ em như phẫu thuật tim bẩm sinh; phẫu thuật mắt; phẫu thuật dị tật vận 

động và phẫu thuật nụ cười cho trẻ em; cấp phát sữa và các loại thực phẩm dinh 

dưỡng,... 

b) Hỗ trợ giáo dục: 

Hỗ trợ học bổng, đồ dùng học tập cho 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn (trẻ em mồ côi, con gia đình chính sách, trẻ em nghèo, trẻ em người 

dân tộc thiểu số, trẻ em thuộc các xã đặc biệt khó khăn) vượt khó vươn lên trong 

học tập và rèn luyện. Trao tặng 50 xe đạp, phương tiện đi học cho trẻ em nghèo, 

nhà ở xa trường chưa có phương tiện đến trường; trao tặng thiết bị đồ chơi cho 

02 trường mầm non thuộc vùng đặc biệt khó khăn. 

c) Hỗ trợ bảo vệ trẻ em: 
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Hỗ trợ cho 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị mắc các bệnh 

hiểm nghèo phải điều trị dài ngày tại các bệnh viện tuyến tỉnh, Trung ương, gia 

đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có khả năng chi phí các khoản viện 

phí trong quá trình điều trị. 

d) Hỗ trợ phát triển và tham gia: 

- Hỗ trợ trang thiết bị vui chơi cho trẻ em tại 02 trường mầm non thuộc 

các xã đặc biệt khó khăn. 

- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện cho trẻ em tại các trường thuộc các xã khó 

khăn nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, khai giảng năm học mới, 

diễn đàn trẻ em các cấp tại các huyện, thị xã, thành phố. 

e) Hỗ trợ đột xuất:  

- Hỗ trợ kinh phí, đồ dùng học tập, quần áo ấm, chăm ấm mùa đông, đồng 

phục học sinh, đồ dùng sinh hoạt cho 300 học sinh nội trú ở vùng cao, trẻ em bị 

ảnh hưởng bởi thiên tai. 

- Hỗ trợ trẻ em trong các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, dịch 

bệnh, hỏa hoạn, ngập lụt, gia đình có người thân bị tai nạn/chết không còn khả 

năng nuôi dạy các em… hoặc hỗ trợ theo yêu cầu của nhà tài trợ. 

4. Các hoạt động khác: 

Phối hợp với các tổ chức tài trợ tiếp nhận và hỗ trợ quà cho trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt theo thời gian và địa chỉ cụ thể của các nhà tài trợ. 

IV. KINH PHÍ 

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được sử dụng từ nguồn vận 

động, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong 

tỉnh, ngoài tỉnh, các tổ chức quốc tế và nguồn ngân sách địa phương ủng hộ Quỹ 

Bảo trợ trẻ em tỉnh Lào Cai, bảo đảm theo quy định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực Quỹ Bảo 

trợ trẻ em tỉnh Lào Cai): 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, 

thị xã, thành phố tổ chức triển khai kế hoạch công tác Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh 

Lào Cai trên phạm vi toàn tỉnh năm 2021; tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp… tích cực tham gia ủng hộ Quỹ. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành thư kêu gọi, vận động các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong tỉnh và ngoài tỉnh ủng hộ Quỹ 

Bảo trợ trẻ em tỉnh Lào Cai năm 2021. 

- Khảo sát, thống kê, phân loại trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có nhu cầu 

cần trợ giúp như: Trẻ em khuyết tật, trẻ em bị bệnh tật hiểm nghèo thuộc hộ gia 

đình nghèo đang điều trị tại các bệnh viện. 

- Tiếp nhận nguồn ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài 

nước đóng góp cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lào Cai (cả tiền mặt và hiện vật). 
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- Báo cáo, quyết toán các khoản thu, chi nguồn kinh phí Quỹ Bảo trợ trẻ 

em tỉnh theo quy định tài chính hiện hành. 

- Tổng hợp kết quả tuyên truyền, vận động, công tác triển khai các hoạt 

động hỗ trợ trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lào Cai năm 2021, báo cáo UBND 

tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, các thành viên Ban vận động Quỹ Bảo trợ 

trẻ em tỉnh Lào Cai theo quy định. 

2. Các thành viên Hội đồng bảo trợ, Ban vận động Quỹ Bảo trợ trẻ 

em tỉnh Lào Cai: 

- Tổ chức các hoạt động vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong 

nước và quốc tế tham gia xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lào Cai theo đúng 

mục tiêu, tôn chỉ của Quỹ; tập trung trong Lễ Phát động Tháng hành động vì trẻ 

em và đến hết năm 2021. 

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể trong tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và các nhà tài trợ triển khai thực hiện các hoạt động của Quỹ Bảo trợ 

trẻ em tỉnh Lào Cai theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai hoạt động công tác Quỹ Bảo trợ trẻ em 

tỉnh Lào Cai năm 2021; yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; đề nghị Ủy ban Mặt 

trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh phối hợp thực hiện; kết quả thực 

hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12/2021 (qua Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội) để báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ 

trẻ em Việt Nam theo quy định./. 
 

Nơi nhận:  
- Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; 

- CT, PCT3; 

- Sở Lao động - TBXH; 

- Sở Tài chính; 

- Thành viên Hội đồng bảo trợ, Ban vận động,      

  Ban quản lý Quỹ BTTE tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CVP, PCVP2; 

- Lưu: VT, TH1, BBT, VX3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Giàng Thị Dung 
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