
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 3859  /VP-KGVX 
 

V/v hỗ trợ kinh phí tặng sổ tiết 
kiệm, tặng học bổng cho trẻ em 
nghèo nhân dịp Tết Trung thu 

2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 
2020 

  Lạng Sơn, ngày  19 tháng 9 năm 2019 

 
 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

Xem xét nội dung Công văn số 1270 /SLĐTBXH-TEBĐG ngày 13/9/2019 
của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tham mưu đề xuất các nội 
dung của Ban Tổ chức Chương trình “Vầng trăng cổ tích”, Chuyên đề “Tết cho 
trẻ em nghèo” lần thứ 11, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến: 

 1. Đồng ý với đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại công 
văn nêu trên, cụ thể: Tặng học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn, số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). Nguồn kinh phí: 
Trích từ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Lạng Sơn. 

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động liên hệ với Ban 
Tổ chức chương trình để chuyển quà tặng của UBND tỉnh đến trẻ em nghèo bảo 
đảm kịp thời gian trước khi Chương trình diễn ra. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan 
thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Công ty Cổ phần Truyền thông Thiên Sơn (đơn 
vị được ủy quyền tiếp nhận ủng hộ của BTC 
chương trình); 
- Tạp chí Gia đình và Trẻ em; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: NV, TC; 
- Các Hội: Chữ thập đỏ; Bảo trợ người khuyết tật 
và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các Phòng KG-VX, TH, NC, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NCD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

 
            Phạm Hùng Trường 
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