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UBND HUYỆN IA H’DRAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG LAO ĐỘNG 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /BC-PLĐTBXH 

 

Ia H’Drai, ngày          tháng 5 năm 2021 

 
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thu, sử dụng Quỹ “Hỗ trợ trẻ em và Người khuyết tật nghèo” tỉnh 

Kon Tumnăm 2020, 2021 

(Số liệu tính đến ngày 07/05/2021) 
 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Công văn số 18-

CV/HBT ngày 04/3/2021 của Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật 

tỉnh Kon Tum; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 

140/PLĐTBXH ngày 12/4/2021 về việc hưởng ứng Thư ngỏ của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về ủng hộ Quỹ Hỗ trợ trẻ em và Người khuyết tật nghèo 

tỉnh Kon Tum. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả như sau:  

I. Số Quỹ thu, chi năm 2020: 

Trong năm 2020, Phòng  Lao động - Thương binh và Xã hội đã thu từ các cơ 

quan, đơn vị trường học và Công ty doanh nghiệp trên địa bàn huyện ủng hộ Quỹ 

trên, cụ thể (Có danh sách đính kèm). 

1.Tổng thu năm 2020: 30.360.000 đồng (Ba mươi triệu ba trăm sáu mươi 

nghìn đồng) 

2.Tổng chi năm 2020: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn) 

Nội dung chi: Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai ủng hộ tại Chương trình Trẻ 

em và các vẫn đề của trẻ em ngày 01/6/2021 tại Tỉnh Kon Tum) 

3.Tổng số quỹ tồn năm 2020: 20.360.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu ba 

trăm sáu mươi nghìn đồng). 

II. Số Quỹ thu, chi năm 2021: 

Phòng  Lao động - Thương binh và Xã hội đã thu từ các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn huyện ủng hộ Quỹ trên, cụ thể (danh sách đính kèm). 

1. Tổng thu năm 2021: 8.350.000 đồng (Tám triệu ba trăm năm mươi nghìn 

đồng)   

2. Tổng chi năm 2021: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn) 

Nội dung chi: Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai ủng hộ tại Hội nghị biểu 

dương Người khuyết tật tỉnh Kon Tum ngày 15/4/2021. 

III. Tổng số quỹ tồn trong hai năm (2020, 2021) (Đến thời điểm 

07/5/2021): 18.710.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám triệu bảy trăm mười nghìn 

đồng). 
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Trên đây là báo cáo kết quả thu, chi Quỹ “Hỗ trợ trẻ em và người khuyết tật 

nghèo tỉnh Kon Tum” năm 2020, 2021. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

báo Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đơn 

vị biết./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND huyện (b/c); 

- Ủy ban MTTQVN huyện (b/c); 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện1; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT, PLĐTBXH. 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Lan 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Phòng Tư pháp; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn; phòng kinh tế và hạ 

tầng; Phòng Tài chính- Kế hoạch; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng; Trung tâm môi 

trường dịch vụ và Đô thị; Trung tâm Văn hóa- Thể thao – Du lịch và Truyền thông; Văn phòng HU-HĐND-UBND; 

Công ty Lâm nghiệp Ia H’Drai;  
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