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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NGÃI
BAN THƯỜNG TRỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 289 /BC-MTTQ-BTT

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
Nhanh kết quả đợt cao điểm vận động ủng hộ phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 tính đến ngày 30/6/2021
Thực hiện Hướng dẫn số 65/HD-MTTW-BTT ngày 27/5/2021 của Ban
Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc Hưởng ứng Lời kêu
gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đợt cao điểm
phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
Căn cứ Thông báo Kết luận số 368-KL/TU ngày 28/5/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về nội dung đề nghị của Đảng đoàn Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh và Kết luận số 535-KL/TU ngày 27/6/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn tỉnh;
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Báo cáo nhanh kết quả
đợt cao điểm vận động ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn
tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:
1. Kết quả vận động hỗ trợ nguồn kinh phí ủng hộ phòng, chống
dịch Covid-19
Tính đến ngày 30/6/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận được 766 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các
cá nhân trong và ngoài tỉnh đăng ký và ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19,
với số tiền 42.298.491.016 đồng. Trong đó:
1.1. Kết quả vận động cấp tỉnh
Có 186 cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài
tỉnh đã đăng ký và ủng hộ với số tiền 40.817.491.544 đồng, trong đó:
- Số tiền ủng hộ đã vào tài khoản: 35.786.320.276 đồng.
+ Có 96 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã
hội ủng hộ với số tiền: 2.713.840.418 đồng. (trong đó có 1.068.347.564 đồng
của Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện Mộ Đức, Sơn Tây và thành phố
Quảng Ngãi chuyển về).
+ Có 75 đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ với số tiền:
33.072.479.858 đồng.
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- Còn 15 đơn vị, doanh nghiệp đăng ký ủng hộ với số tiền:
5.031.171.268 đồng.
(có phụ lục 1 kèm theo)
1.2. Kết quả vận động các huyện, thị xã, thành phố
- Có 580 cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài
tỉnh đã ủng hộ với số tiền 2.549.347.036 đồng, trong đó
+ Có 476 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã
hộ ủng hộ với số tiền 2.011.522.036 đồng.
+ Có 104 đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ với số tiền: 537.825.000
đồng.
*. Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố nộp vào tài khoản Ban
Cứu trợ tỉnh Quảng Ngãi: 1.068.347.564 đồng.
Số tiền còn lại tại tài khoản cấp huyện là: 1.480.999.472 đồng
(có phụ lục 2 kèm theo)
1.3. Kết quả hỗ trợ các tỉnh, thành phố
Ban Cứu trợ - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trích 2.000.000.000
đồng để hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh 1.000.000.000 đồng, tỉnh Bắc Ninh
500.000.000 đồng, tỉnh Bắc Giang 500.000.000 đồng.
2. Các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ trực tiếp bằng tiền và hàng hóa,
vật tư y tế
Thông qua Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và Mặt trận Tổ
quốc các cấp trong tỉnh, các đơn vị, doanh nghiệp, thăm và trao trực tiếp tiền,
hàng hóa và vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 với tổng
số tiền 1.238.020.000 đồng, cụ thể như sau:
- Hỗ trợ tiền mặt: Có 03 đơn vị, doanh nghiệp đã phối hợp với Văn
phòng UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi, Ủy
ban MTTQ Việt Nam tỉnh đi thăm và trao hỗ trợ, động viên lực lượng tuyến
đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với số tiền 430.000.000 đồng.
- Hỗ trợ hàng hóa, vật tư: Có 03 đơn vị, doanh nghiệp đã phối hợp với
Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đi
thăm và trao trực tiếp các loại hàng hóa, vật tư y tế như: 376 thùng mì tôm các
loại, 110 thùng nước uống, 10 thùng Nescafe, 10 thùng sữa Nutri, 8 thùng dầu
ăn, 3.000 bộ test nhanh, 3.000 bộ bảo quản bệnh phẩm và một số đồ dùng thiết
yếu với tổng trị giá 808.028.000 đồng.
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(có phụ lục 3 kèm theo)
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kính Báo cáo Ủy ban
Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng
chống dịch Covid -19 tỉnh biết, để theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- BTT UBTWMTTQ VN (Báo cáo) ;
- TT Tỉnh ủy (Báo cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- BCĐ phòng,chống dịch Covid- 19 tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Báo Quảng Ngãi;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Các tổ chức thành viên của UBMTTQVN tỉnh;
- Các thành viên Ban Cứu trợ tỉnh;
- CT, các PCT UBMTTQVN tỉnh;
- BTT UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố;
- VP, các Ban UBMTTQVN tỉnh;
- Website UBMTTQVN tỉnh;
- Lưu VT, Ban PT, Kế toán cơ quan.
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TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Đức Thọ

