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THƯ KÊU GỌI 

Ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Lạng Sơn năm 2022 

_______ 

 
Kính gửi:  

- Các cơ quan, phòng, ban, đảng, đoàn thể thành phố; 

- Các đơn vị trường học; các doanh nghiệp, các nhà   

hảo tâm trên địa bàn thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

  

Thực hiện Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 

2012-2020, trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em luôn nhận 

được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính 

quyền, sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, các tổ chức xã 

hội, trường học, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

Trên cơ sở đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Lạng Sơn ngày càng được 

củng cố và phát triển, đã tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực cho 

những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Từ năm 2012 đến nay, Quỹ Bảo 

trợ trẻ em thành phố đã vận động được hơn 250 triệu đồng; từ nguồn quỹ đã hỗ 

trợ, giúp đỡ cho nhiều em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt 

khó có thành tích cao trong học tập, trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ phẫu 

thuật chỉnh hình, phẫu thuật tim... góp phần động viên, giúp các em vơi đi những 

khó khăn, hòa nhập cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống. 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có trên 28.000 trẻ em chiếm trên 26,79% 

tổng dân số thành phố, trong đó có gần 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 237 

trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, 99 trẻ em đang sống trong hộ 

nghèo và hộ cận nghèo, trong đó có nhiều trẻ em mồ côi cha, mẹ, trẻ em khuyết 

tật, bị bệnh tim, bệnh hiểm nghèo... Mặt khác, trong hai năm vừa qua, tình hình 

dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên địa bàn, đã tác động 

lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, dẫn đến đời sống, sinh hoạt của 

người dân nói chung và trẻ em nói riêng bị xáo trộn, phát sinh nhiều trường hợp 

trẻ em rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Do vậy nhu cầu cần trợ giúp của trẻ em hiện 

nay rất nhiều. Mặc dù Nhà nước đã có nhiều chính sách và dành nhiều sự quan 

tâm cũng như đầu tư ngân sách để hướng tới chăm lo cho các trẻ em, nhưng còn 

hạn hẹp và chưa đáp ứng được hết các yêu cầu theo quy định. 
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Thay mặt các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố và Hội đồng Bảo trợ 

Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố, xin được trân trọng ghi nhận và gửi lời cảm ơn 

sâu sắc đối với sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo 

dục trẻ em thành phố trong thời gian qua. 

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn 

thành phố, nhân dịp Tháng động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo 

vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, UBND thành 

phố và Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố kêu gọi các cơ quan, 

đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân, các 

nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố với tinh thần tương thân, tương ái, hãy tiếp 

tục bằng những hành động cụ thể, thiết thực ủng hộ, chung tay đóng góp kinh 

phí cho Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Lạng Sơn, để có thêm nguồn lực hỗ trợ, 

giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đem lại niềm vui và tạo cơ hội phát triển, 

tạo dựng tương lai của các em tốt đẹp hơn, góp phần xây dựng xã hội dân chủ, 

công bằng và văn minh. 

Mọi sự đóng góp, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm, trân 

trọng đề nghị: 

- Ủng hộ qua chuyển khoản: QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM THÀNH PHỐ 

LẠNG SƠN, Tài khoản số 000960759999 tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Lạng Sơn. 

- Ủng hộ trực tiếp: Tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành 

phố Lạng Sơn, địa chỉ: Số 02 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng 

Sơn; SĐT: 02053.716.357 hoặc 02053.812.668.  

Xin trân trọng cảm ơn! 

 
 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Trang TTĐT TP; 

- CPVP, CVVX;                                                          

- Lưu: VT, LĐTB&XH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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