
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-KGVX  Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 
V/v tiếp nhận tài trợ từ Quỹ 

Thiện Tâm của Tập đoàn 

Vingroup 
 

 

 

Kính gửi:      

- Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup); 

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh. 
 

 

UBND tỉnh Lạng Sơn nhận được các công văn của Quỹ Thiện Tâm (Tập 

đoàn Vingroup): số 0903-CV/2020-QTT ngày 11/3/2020 về việc tài trợ đường 

giao thông, hệ thống nước sạch tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó 

khăn và số 1503-CV/2020-QTT ngày 15/3/2020 về việc tài trợ “Học bổng 

Vingroup” năm 2020, UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quỹ Thiện 

Tâm (Tập đoàn Vingroup) về việc tài trợ đường giao thông, hệ thống nước sạch 

tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn - năm 2020 và tài trợ “Học 

bổng Vingroup” năm 2020 cho học sinh, sinh viên nghèo trên địa bàn tỉnh; đồng 

thời đồng ý tiếp nhận theo đề nghị của Quỹ Thiện Tâm tại các Công văn trên. 

2. Giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh làm đầu mối (Chủ đầu tư) phối hợp với các 

cơ quan liên quan khẩn trương liên hệ với Quỹ Thiện Tâm để tổ chức tiếp nhận 

các khoản tài trợ trên của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và thực hiện 

đúng quy định, bảo đảm đúng mục đích, ý nghĩa, hiệu quả. 

(Công văn số 0903-CV/2020-QTT, Công văn số 1503-CV/2020-QTT đã 

được gửi đến Hội Chữ thập đỏ tỉnh và được sao gửi trên VNPT-iOffice). 

UBND tỉnh thông báo để Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Quỹ Thiện Tâm (Tập 

đoàn Vingroup) và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, GTVT, GD&ĐT,  

  LĐTB&XH; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KG-VX, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Long Hải 
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