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UBND HUYỆN TỦA CHÙA 

BAN QUẢN LÝ QUỸ 

ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA 
 

Số:          /QĐ-BQL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
             

Tủa Chùa, ngày        tháng 7 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành quy chế vận động, quản lý và sử dụng 

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện Tủa Chùa 

 
 

BAN QUẢN LÝ QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA  HUYỆN TỦA CHÙA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 

ngày 09 tháng 12 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; 

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

hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa;  

Căn cứ Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND huyện 

Tủa Chùa về việc kiện toàn Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện Tủa Chùa; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm Quyết định này Quy chế vận động, quản lý và sử 

dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện Tủa Chùa. 

Điều 2. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp 

với các thành viên Ban Quản lý quỹ, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn hướng dẫn, tổ chức thực hiện, 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các quy định 

trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ. 

Trưởng ban, các  hó Trưởng ban, các thành viên và các cơ quan, đơn vị 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy; 

- TT.HĐND huyện; 

- LĐ. UBND huyện; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, LĐTB&XH. 

 

 

 

TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vừ A Hùng 

https://vanbanphapluat.co/nghi-dinh-45-2006-nd-cp-dieu-le-quan-ly-su-dung-quy-den-on-dap-nghia
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UBND HUYỆN TỦA CHÙA 

BAN QUẢN LÝ QUỸ 

ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
            

QUY CHẾ 

Về việc vận động, quản lý và sử dụng 

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện Tủa Chùa 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BQL ngày        tháng 7 năm 2022  

của Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện Tủa Chùa) 

 
 

CHƢƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện Tủa Chùa được thành lập trên cơ sở 

vận động sự tự nguyện ủng hộ, với tình cảm và trách nhiệm xã hội của các tổ 

chức và cá nhân để cùng Nhà nước chăm sóc người có công với cách mạng. 

Điều 2. Việc vận động đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được tổ 

chức trong cả năm, trong đó tập trung cao điểm 01 tháng (từ ngày 28 tháng 6 

đến ngày 27 tháng 7 hằng năm). Tổ chức và cá nhân có thể ủng hộ một lần hoặc 

nhiều lần trong một năm. 

Điều 3. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thực hiện hạch toán độc lập, áp dụng chế 

độ kế toán đối với quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và quyết toán thu, chi 

theo quy định của pháp luật có liên quan; không cho vay để sinh lời, kết dư Quỹ 

Đền ơn đáp nghĩa được luân chuyển sang năm tiếp theo. Được mở tài khoản tại 

Kho bạc Nhà nước để theo dõi việc thu chi, được sử dụng con dấu riêng. 

Chƣơng II 

ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA 

Điều 4. Đối tượng vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa bao gồm: cá 

nhân, các cơ quan, đơn vị và tổ chức trên địa bàn huyện quản lý. 

Điều 5.  hạm vi vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện thực hiện theo 

Điều 177 Nghị định số 131/2021/NĐ-C  ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành  háp lệnh Ưu đãi người có công với cách 

mạng) cụ thể như sau: 

1. Các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc Việt nam, các tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội do cấp huyện quản lý. 

2. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các trường h c, cơ quan 

quân sự và công an cấp huyện. 

3. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trên địa bàn. 

Điều 6. Đối tượng không thuộc diện vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp 

nghĩa (theo Điều 178 Nghị định số 131/2021/NĐ-C  ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành  háp lệnh Ưu đãi người có 

công với cách mạng) cụ thể như sau: 
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1. Người chưa đủ 18 tuổi và người đã nghỉ hưu; 

2. Các đối tượng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp theo  háp lệnh Người có công; 

3. Người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật; 

4. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp xã hội; 

5. Người đang h c tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

6. Người mất năng lực hành vi dân sự. 

Chƣơng III 

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA 

Điều 7. Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện được thành lập bao gồm 

các thành viên sau:  hó Chủ tịch UBND  hụ trách khối Văn hóa - Xã hội làm 

Trưởng ban, Trưởng  hòng Lao động - Thương binh và Xã hội làm  hó ban 

thường trực, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện - Phó ban và tham 

mưu vận động  thu Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa trên địa bàn huyện; các thành viên gồm: 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Chủ 

tịch Liên đoàn lao động huyện. Văn phòng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện đặt tại 

 hòng Lao động - Thương binh và Xã hội, gồm một số công chức kiêm nhiệm của 

 hòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện. Kế toán, thủ quỹ của Quỹ Đền ơn 

đáp nghĩa do kế toán, thủ quỹ của cơ quan thường trực đảm nhiệm. 

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. 

- Chỉ đạo vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; ban hành Quy chế vận động 

quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; kiểm tra các hoạt động của Quỹ; bảo 

đảm thu, chi đúng quy định, chấp hành đúng chế độ kế toán, tài chính hiện hành 

và báo cáo cơ quan cấp trên. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện và trước 

pháp luật về tổ chức quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; 

- Đề nghị khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích; kiến nghị xử 

lý những trường hợp vi phạm; 

- Trưởng Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa làm Chủ tài khoản của Quỹ 

và chịu trách nhiệm trước  háp luật về tổ chức và hoạt động của Quỹ. Ủy quyền 

lại cho  hó Trưởng ban Thường trực thực hiện một số nhiệm vụ chi và chịu 

trách nhiệm trước  háp luật về tổ chức và hoạt động của Quỹ; 

- Văn phòng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện có nhiệm vụ quản lý tài khoản 

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; hằng năm lập kế hoạch và trình Ban Quản lý Quỹ về nội 

dung sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; thực hiện thu, chi, hạch toán kế toán theo 

quy định. Chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc các cuộc h p Ban quản lý 

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. 

CHƢƠNG IV 

NỘI DUNG SỬ DỤNG QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA 

Điều 9. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được sử dụng cho những nội dung sau: 

1. Hỗ trợ người có công hoặc thân nhân của h  khi gia đình gặp khó khăn 

hoặc khi ốm đau, khám, chữa bệnh; 
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2. Hỗ trợ các xã, thị trấn có nhiều đối tượng thuộc diện chính sách ưu đãi 

người có công mà nguồn vận động ủng hộ thấp; 

3. Tặng quà đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, các 

cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; 

4. Hỗ trợ để xây dựng và sửa chữa nhà ở đối với người có công hoặc thân 

nhân liệt sĩ; 

5. Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ; 

6. Các hoạt động phục vụ công tác quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. 

CHƢƠNG V 

QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƢỢNG HỖ TRỢ VÀ MỨC CHI CỤ THỂ  

TỪ QUỸ “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA” 

Điều 10. Các đối tượng hỗ trợ từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa gồm: 

1. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; 

2. Bệnh binh; 

3. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa h c; 

4. Con đẻ của người nhiễm chất độc hóa h c, đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 

5. Thân nhân của thương binh có tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên, đang 

hưởng trợ cấp hàng tháng; 

6. Thân nhân chủ yếu của Liệt sĩ (gồm: cha đẻ, m  đẻ, vợ hoặc chồng, con 

đẻ hoặc con nuôi theo quy định của pháp luật, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ) 

đang hưởng trợ cấp hàng tháng. 

7. Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, làm 

nghĩa vụ quốc tế (được Nhà nước khen tặng Huân chương, Huy chương); 

Điều 11. Mức chi cụ thể như sau: 

1. Hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở: 

-  p dụng đối với các đối tượng được quy định tại khoản 1,2,3 Điều 10 

Quy chế này, xây mới 30.000.000 đồng/hộ, sửa chữa 15.000.000 đồng/hộ. (chỉ 

xem xét hỗ trợ lần sau cách lần trước 05 năm) 

-  p dụng đối với các đối tượng được quy định tại khoản 6,7 Điều 10 Quy 

chế này, hỗ trợ xây mới 15.000.000 đồng/hộ, sửa chữa 8.000.000 đồng/hộ. 

2. Chi quà lễ, tết: Thực hiện theo sự chỉ đạo của Huyện ủy và UBND huyện. 

3. Thăm hỏi ốm đau và đám tang 

a) Thăm hỏi ốm đau:  p dụng đối với các đối tượng tại khoản 1,2,3 Điều 

10 Quy chế này. Mỗi năm thăm hỏi không quá 02 lần, mức chi 01 lần thăm là:  

- Bệnh điều trị tại nhà, mức chi tối đa: 500.000 đồng.  

- Bệnh điều trị tại bệnh viện tuyến Huyện, mức chi tối đa: 1.000.000 đồng.  

- Bệnh điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh, mức chi tối đa: 2.000.000 đồng.  

- Bệnh điều trị tại bệnh viện tuyến Trung ương, mức chi tối đa: 3.000.000 đồng. 
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b) Tổ chức viếng đám tang:  

 p dụng đối với các đối tượng tại khoản 1,2,3 Điều 10 Quy chế này, 

huyện sẽ tổ chức Đoàn đến viếng, mức chi/01đối tượng:  

+ Tiền mặt: mức chi 500.000 đồng.  

+ Lễ, vòng hoa: Mức chi không quá 1.000.000 đồng.  

- Đối tượng tại Khoản 4,5,6 Điều 10 Quy chế này khi huyện đến viếng, 

mức chi/01 đối tượng: 

 + Tiền mặt: mức chi 500.000 đồng.  

+ Lễ, vòng hoa: mức chi 500.000 đồng 

3. Tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, Đài tưởng niệm ghi tên liệt sĩ trên địa bàn  

- Đối với các nội dung có định mức từ 50 triệu đồng trở xuống/01 lần sửa 

chữa Ban Quản lý Quỹ quyết định;  

- Đối với các nội dung có mức chi trên 50 triệu đồng/lần sửa chữa Ban 

quản lý quỹ báo cáo xin ý kiến UBND huyện quyết định. 

4.  Chi cho các hoạt động phục vụ công tác quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 

(mua sắm trang thiết bị, vật tư văn phòng, văn phòng phẩm, dịch vụ công cộng 

và các khoản chi khác), các hoạt động tuyên truyền, khen thưởng, chỉ đạo, kiểm 

tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Các 

khaonr chi này không được vượt quá 5% tổng số thu hằng năm của Quỹ Đền ơn 

đáp nghĩa. 

Điều 12. Thẩm quyền quyết định chi 

- Trưởng ban Quản lý quỹ phê duyệt các khoản chi từ 10 triệu đến 20 triệu 

đồng và báo cáo Ban Quản lý quỹ vào kỳ h p gần nhất; với mức chi từ trên 20 

triệu đồng trở lên Trưởng ban ra quyết định chi sau khi h p thống nhất với các 

thành viên Ban Quản lý quỹ. 

- Ủy quyền lại cho  hó ban Thường trực phê duyệt các chứng từ chi dưới 

10 triệu đồng sau khi xin ý kiến Trưởng ban. 

CHƢƠNG VI 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 13. Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa có trách nhiệm triển khai, 

kiểm tra việc thu, chi và quản lý Quỹ; báo cáo hoạt động Quỹ với UBND huyện. 

Thường xuyên phản ánh về Thường trực Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩ 

huyện (qua  hòng Lao động- Thương binh và Xã hội) để kịp thời sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc phản ánh về 

Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 
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