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KẾ HOẠCH 

Về việc vận động, tài trợ lắp đặt dụng cụ thể dục ngoài trời  

trên địa bàn phường năm 2023 

 

- Qua ý tiếp xúc cử tri trên địa bàn Phường 4. 

- Căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương. 

UBND phường 4 xây dựng kế hoạch vận động, tài trợ lắp đặt dụng cụ thể 

dục ngoài trời trên địa bàn Phường năm 2023 như sau: 

I/ Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử 

dụng tài trợ 

 1. Mục đích: 

- Làm chuyển biến nâng cao ý thức rèn luyện thể dục thể thao cho người dân 

trên địa bàn. 

- Góp phần tạo vẽ mỹ quan đô thị trên địa bàn Phường. 

- Tiếp tục huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ để lắp đặt 

xây dựng những dụng cụ tập thể dục thể thao góp phần nâng cao khỏe con người.  

2. Yêu cầu: 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc vận động tài trợ, quản lý nguồn 

tài trợ một cách chặt chẽ, đúng quy trình, các khoản tài trợ được tiếp nhận, quản lý và 

thực hiện một cách hiệu quả tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ: 

- Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không 

ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, 

không lợi dụng việc tài trợ để ép buộc đóng góp. 

- Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được 

công bố, niêm yết công khai tại cơ quan đơn vị được nhận tài trợ và tuân thủ đúng 

quy định của pháp luật hiện hành. 

- Việc quản lý, sử dụng các khoản tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu 

quả, đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí 

- Không tiếp nhận các hiện vật không đáp ứng mục đích sử dụng hoặc không 

phù hợp. 

II/ Hình thức tài trợ : 

 



Tài trợ bằng tiền mặt: Tổ chức, cá nhân sẽ chuyển một khoản tiền bằng đồng 

Việt Nam cho cơ quan đơn vị hoặc thông qua tài khoản của cơ quan đơn vị mở tại 

kho Bạc nhà nước thành phố Sa Đéc 

- Số Tài Khoản: 3723.0.1061496.00000, tại: Kho bạc Nhà nước Sa Đéc. - Tài 

trợ bằng hiện vật: Tổ chức, cá nhân mua sắm dụng cụ tập thể dục thể thao chuyển 

giao cho cơ quan đơn vị tiếp nhận. 

III/ Đối tượng vận động, thụ hưởng: 

1. Đối tượng vận động: 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

2. Đối tượng thụ hưởng: 

- Đối tượng được hưởng lợi từ nguồn vận động chủ yếu là người dân trên địa 

bản Phường 4. 

IV/. Nội dung vận động, tài trợ 

- Tổng kinh phí thực hiện: 309.100.000₫ (Bằng chữ: Ba trăm lẻ chín triệu một 

trăm ngàn đồng chẳn), kèm theo bảng danh sách dụng cụ và vị trí, khoảng cách lắp đặt: 

STT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I 

 

* KHU VỰC BỜ KÈ SÔNG TIỀN: ( dài 

khoảng: 1400m ; rộng: 4m ) Dự kiến bố trí 

35 dụng cụ bố trí ở địa điểm mỗi điểm 5 

dụng cụ 

( khoảng cách mỗi dụng cụ 4m ) 

   
242,000,000 

 

1 Dụng cụ đi bộ trên không cái 5 7,200,000 36,000,000 

2 Dụng cụ xoay eo cái 5 7,200,000 36,000,000 

3 Dụng cụ đi bộ lắc tay cái 5 7,700,000 38,500,000 

4 Dụng cụ lưng bụng đơn cái 5 5,200,000 26,000,000 

5 Dụng cụ tập tay - vai cố định cái 5 7,300,000 36,500,000 

6 Dụng cụ xe đạp cố định cái 5 6,900,000 34,500,000 

7 Dụng cụ tập móc chân cái 5 6,900,000 34,500,000 

II 

 

* KHU VỰC KHUÔN VIÊN: 

Dự kiến bố trí 10 dụng cụ khoảng cách 6m 

 

   
67,100,000 

 

1 Dụng cụ đi bộ trên không cái 1 7,200,000 36,000,000 

2 Dụng cụ xoay eo cái 1 7,200,000 36,000,000 

3 Dụng cụ xà kép cái 1 6,700,000 6,700,000 

4 Dụng cụ lưng bụng đơn cái 1 5,200,000 5,200,000 

5 Dụng cụ tập tay - vai cố định cái 1 7,300,000 7,300,000 

6 Dụng cụ đi bộ lắc tay cái 1 7,700,000 7,700,000 



7 Thú nhúng lò xo cái 2 5,700,000 11,400,000 

8 Xích đu 2 trong 1 cái 2 7,200,000 14,400,000 

 Tổng kinh phí    309,100,000 

V/ Kinh phí thực hiện: 

- Từ nguồn kinh phí vận động xã hội hóa.  

VI/ Quản lý và sử dụng tài trợ: 

- Các sản phẩm, hiện vật, công trình hình thành từ các khoản tài trợ phải được 

quản lý, bảo vệ và sử dụng đúng mục đích, được bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng 

thường xuyên để phát huy hiệu quả sử dụng, không để thất thoát, lãng phí. 

- Việc sử dụng tài trợ phải tuân thủ đúng mục đích đã đề ra, đảm bảo tiến độ 

thời gian, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn, định mức quy định, tuân thủ các quy 

định hiện hành về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng và mua sắm đấu thầu. Cơ quan 

đơn vị quản lý phải lập báo cáo quyết toán công việc hoàn thành và niêm yết công 

khai để mọi tổ chức, cá nhân tài trợ và người dân được giám sát, đánh giá. 

VII/ Biện pháp thực hiện: 

- Thành lập ban vận động và tiếp nhận tài trợ. 

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ. 

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung tài trợ, mức tài trợ. 

VIII/ Tổ chức thực hiện: 

- Ban vận động và tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm: Tổ chức vận động và tiếp 

nhận tài trợ; phổ biến, thông tin rộng rãi mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc của hoạt động 

tài trợ, nhu cầu tài trợ; cung cấp thông tin về thời gian, địa chỉ, tên và số tài khoản 

tiếp nhận tài trợ của cơ quan đơn vị. 

- Cơ quan đơn vị lập kế hoạch sử dụng tài trợ, cách thức tổ chức thực hiện, 

tiến độ thực hiện. 

- Lập báo cáo và công khai tài chính. 

Trên đây là kế hoạch vận động, tài trợ lắp đặt dụng cụ thể dục ngoài trời trên 

địa bàn Phường 4 năm 2023./. 

Nơi nhận: 
- TT.HĐND phường (biết); 

- UBND Phường, 

- Luu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Kiều Tân 

 

 


