
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /SGDĐT-GDTXCTTT 

V/v triển khai Thư kêu gọi ủng hộ 

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2022 

Đắk Nông, ngày        tháng 7 năm 2022 

Kính gửi:   

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện. 

Ngày 14/7/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Thư kêu gọi của Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đăk Nông về việc Ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp 

nghĩa năm 2022.  

Nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt 

Nam và hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đăk 

Nông ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2022. (Thư kêu gọi được gửi kèm) 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, 

thành phố; các đơn vị trực thuộc; Trung tâm GDNN-GDTX các huyện triển khai 

các nội dung sau: 

1. Đối tượng và hình thức vận động 

- Đối tượng là cơ quan, đơn vị, các cơ sở giáo dục, các cá nhân, nhà hảo 

tâm,…  

- Vận động đóng góp xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa trên tinh thần tự 

nguyện, được tổ chức trong cả năm, trong đó tập trung cao điểm 01 tháng (từ 

ngày 28/6/2022 đến ngày 27/7/2022). 

2. Nơi tiếp nhận  

- Ủng hộ bằng tiền mặt và hiện vật được gửi về Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội (cơ quan thường trực Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh). 

Địa chỉ: tổ 2, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, 

điện thoại: 0261.3544.879 

- Chuyển khoản, tài khoản số: 37130102396100000 tại Kho bạc Nhà nước 

Đăk Nông; tên tài khoản: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đăk Nông. 

Lưu ý: Nội dung chuyển khoản cần ghi rõ thông tin tên cá nhân, tập thể 

ủng hộ, đơn vị công tác hoặc nơi cơ quan đóng chân trên địa bàn tỉnh để tiện 

theo dõi và tổng hợp báo cáo. 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị 

triển khai thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UB MTTQVN tỉnh (thay báo cáo); 

- Sở LĐTBXH (để phối hợp); 

- Văn phòng Sở (để thực hiện); 

- Lưu: VT, GDTX-CTTT (T). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 
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