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nhân chất độc da cam và  xây 

dựng Quỹ Hội Nạn nhân chất độc 
da cam/Dioxin tỉnh năm 2019 

 

 
   Kính gửi:  Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh. 

 
Xem xét Công văn số 54/CV-TTH ngày 15/7/2019 của Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/Dioxin tỉnh về việc ban hành thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân 
chất độc da cam trên địa bàn tỉnh; Báo cáo số 227/BC-SNV ngày 04/8/2019 của 
Sở Nội vụ về việc xem xét vận động ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và 
xây dựng quỹ Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh năm 2019, đồng chí 
Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Việc kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ những 
gia đình, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin là việc làm có ý nghĩa, nhằm 
có thêm nguồn lực giúp đỡ các nạn nhân nhiễm chất độc da cam trên địa bàn tỉnh 
cải thiện cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, do trong năm 2019 tỉnh đã và 
sẽ phát động một số đợt quyên góp, ủng hộ như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ Bảo 
trợ trẻ em; Phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn; Quỹ phòng, chống tội 
phạm… Do đó, để tránh chồng chéo, UBND tỉnh sẽ không ban hành Thư kêu gọi 
ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh năm 2019, yêu cầu Hội 
Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội 
chủ động tuyên truyền, kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ các gia đình, nạn nhân nhiễm 
chất độc da cam/Dioxin năm 2019.   

Lưu ý: (1) Theo quy định tại điểm 5, mục II, phần II Quy định số 1902-
QĐ/TU ngày 23/7/2019 của Tỉnh ủy quy định những nội dung Ban Thường vụ,  
Thường trực Tỉnh ủy thảo luận, quyết định hoặc cho ý kiến thuộc lĩnh vực kinh tế 
-xã hội thì chủ trương quyên góp, ủng hộ các loại quỹ có phạm vi, đối tượng vạn 
động trên toàn tỉnh phải xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy. (2) Trường hợp phát 
động quyên góp, ủng hộ, yêu cầu không quy định mức đóng góp, hỗ trợ cụ thể mà 
cần dựa trên tinh thần tự nguyện của tổ chức, cá nhân. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh để Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                  
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: NV, LĐTBXH, TC. 
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  Các phòng: KG-VX, TH, NC, THCB; 
- Lưu: VT, KG-VX(NCD). 
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