ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 87 /KH-UBND

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 09 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH
Vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương
Căn cứ Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng
Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm
Trung ương;
Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-BCA-V01 ngày 24/3/2022 của Bộ Công an về
vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương;
Thực hiện Thông báo số 695-TB/TU ngày 04/5/2022 của Tỉnh ủy và chỉ đạo
của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh;
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống
tội phạm Trung ương (sau đây gọi tắt là Quỹ Trung ương), như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Vận động các tầng lớp nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà
hảo tâm và các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia ủng
hộ, tài trợ cho Quỹ Trung ương, góp phần tăng cường nguồn lực cho công tác bảo
đảm trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm.
2. Công tác vận động ủng hộ, tài trợ cho các Quỹ đảm bảo công khai, minh
bạch, đúng quy định của pháp luật, nhất là Quy định tại Quyết định số 04/2019/QĐTTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử
dụng Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương; Thông tư số 61/2019/TT-BTC ngày
09/9/2019 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ
phòng, chống tội phạm Trung ương và các quy định của pháp luật có liên quan.
3. Có hình thức ghi nhận, tôn vinh các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp,
doanh nhân và cá nhân tham gia ủng hộ, tài trợ Quỹ Trung ương.
II. CÁC HÌNH THỨC VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN ỦNG HỘ, TÀI TRỢ CHO
QUỸ TRUNG ƯƠNG

1. Công tác tuyên truyền
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về kết quả nổi bật trong công tác phòng,
chống tội phạm; khó khăn, vất vả của lực lượng chức năng trong công tác phòng,
chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; hình ảnh, tấm gương người tốt, việc tốt
không quản ngại hy sinh, gian khổ trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ
bình yên cuộc sống cho nhân dân. Thông tin rộng rãi lời kêu gọi ủng hộ, tài trợ
Quỹ Trung ương đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức,
cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh và Nhân dân.
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2. Hình thức vận động ủng hộ, tài trợ
- Tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, ban
ngành của tỉnh, của huyện và hội viên, đoàn thành niên, người lao động ủng hộ,
đóng góp cho Quỹ Trung ương.
- Tổ chức vận động các tổ chức tín dụng, ngân hàng, cộng đồng doanh
nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm và các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa
bàn tỉnh ủng hộ, tài trợ cho Quỹ Trung ương.
- Phát động Chương trình nhắn tin, ủng hộ.
3. Hình thức tiếp nhận các nguồn ủng hộ, tài trợ
3.1. Tiếp nhận ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản qua Kho bạc Nhà nước
- Tên tài khoản: Văn phòng Bộ Công an
- Số tài khoản: 3761.0.9052483.91020, tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội.
- Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 9052483.
3.2. Tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt hoặc hiện vật
- Đơn vị tiếp nhận: Văn phòng Bộ Công an.
- Địa chỉ: Số 44 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố
Hà Nội.
- Số điện thoại liên hệ tiếp nhận ủng hộ (đồng chí Hoàng Bạch Dương, Kế
toán trưởng Văn phòng Bộ Công an): 0912.508.698 hoặc 069.234.3976.
3.3. Ủng hộ qua tin nhắn: Triển khai ngay sau khi Bộ Thông tin và Truyền
thông có Hướng dẫn.
3.4. Đối với nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, thực hiện theo quy
định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành
Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ngành thành viên
Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên,
người lao động tham gia ủng hộ, đóng góp Quỹ Trung ương.
2. Sở Thông tin và Truyền thông
Chỉ đạo các cơ quan báo chí, đài phát thanh- truyền hình, hệ thống thông
tin tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp,
doanh nhân, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ, tài trợ; tuyên truyền tôn vinh các cơ
quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân ủng hộ, tài trợ cho Quỹ Trung
ương; tuyên truyền những hình ảnh, tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác
phòng, chống tội phạm, gìn giữ trật tự, an toàn xã hội; đồng thời đề nghị các đơn
vị cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh phát động chương trình nhắn tin
ủng hộ theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.
3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Ninh Bình tăng cường tuyên
truyền kết quả công tác phòng, chống tội phạm và các hoạt động nhằm kêu gọi ủng
hộ, tài trợ cho Quỹ Trung ương.
4. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh phối hợp với Công an
tỉnh vận động các tổ chức tín dụng, ngân hàng ủng hộ, tài trợ cho Quỹ Trung ương.
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5. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn, vận động các doanh nghiệp,
doanh nhân và hội viên tham gia tài trợ Quỹ Trung ương, góp phần tích cực vào
công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm môi trường an ninh, an toàn phục vụ
công tác xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội.
6. Công an tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức hiệu quả Kế
hoạch vận động ủng hộ, tài trợ cho Quỹ Trung ương.
- Triển khai các hoạt động tuyên truyền về kết quả nổi bật của lực lượng
chức năng, gương người tốt, việc tốt và hiệu quả của việc sử dụng Quỹ Phòng,
chống tội phạm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm.
- Chỉ đạo Công an huyện, thành phố chủ động tham mưu cho Chủ tịch
UBND cùng cấp chỉ đạo, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân
dân trên địa bàn tham gia ủng hộ, tài trợ cho Quỹ Trung ương.
- Tham mưu UBND tỉnh có Kế hoạch vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng,
chống tội phạm của tỉnh vào thời điểm thích hợp.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố căn cứ
chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả
Kế hoạch này.
2. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch
này. Thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Công an và
UBND tỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP5, các VP.
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