
UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
       Số:2900 /VP - NC Lạng Sơn, ngày   27  tháng 7 năm 2018 

    V/v chuẩn bị nội dung làm việc 
          của Thường trực Tỉnh uỷ 

   Kính gửi:

 
 
- Sở Tài chính; 
- Sở Nội vụ. 

Sau khi xem xét Công văn số 982-CV/TU ngày 25/7/2018 của Văn 
phòng Tỉnh uỷ về việc chuẩn bị nội dung làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ, 
đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo: 

1. Giao Sở Tài chính chuẩn bị báo cáo tổng hợp về tình hình theo dõi, sử 
dụng kinh phí của các loại quỹ xã hội, từ thiện, nhân đạo. 

2. Giao Sở Nội vụ chuẩn bị báo cáo về tình hình quản lý hoạt động các 
loại quỹ xã hội, từ thiện, nhân đạo. 

3. Các nhiệm vụ nêu trên hoàn thành chậm nhất là sáng ngày 30/7/2018, 
gửi báo cáo đến UBND tỉnh và phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ in đủ số 
lượng phục vụ chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ về công tác 
quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện trên địa bàn tỉnh 
sáng ngày 31/7/2018. 

(Công văn số 982-CV/TU gửi kèm theo qua eOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Tài chính và Sở Nội vụ thực hiện ./. 

                                                            

Nơi nhận: 
- Như trên;        
- TT. Tỉnh uỷ;                                       
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- UBMTTQVN tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh uỷ; 
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; 
- C, PVP, NC, TH, KGVX, TH-CB; 
- Lưu: VT, NC(TTD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 

 


		2018-07-27T09:10:13+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




