
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:          /UBND-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày     tháng 6 năm 2020 

V/v tiếp nhận kinh phí tài trợ  

an sinh xã hội của Ngân hàng  

Nông nghiệp và PTNT Việt Nam 

 

 

  Kính gửi:  

- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam; 

- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT CN tỉnh Lạng Sơn; 

- Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình. 
 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận được Công văn số 773/NHNo.LS-

DVMT ngày 11/6/2020 của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh tỉnh 

Lạng Sơn về thực hiện chủ trương chi tài trợ an sinh xã hội năm 2020 để xây 

dựng 01 trường học trên địa bàn tỉnh; sau khi xem xét, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ 

của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và 

PTNT Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn tài trợ khoản kinh phí 5,0 tỷ đồng để thực hiện 

công tác an sinh xã hội năm 2020 đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học trên 

địa bàn tỉnh. 

2. Giao Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình làm đầu mối phối hợp, tiếp 

nhận nguồn kinh phí tài trợ từ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh tỉnh 

Lạng Sơn; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan lựa chọn địa điểm, xác 

định quy mô, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan để xây dựng trường học còn rất 

khó khăn về cơ sở vật chất trên địa bàn huyện. 

(Công văn số 773/NHNo.LS-DVMT được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice)./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, GDĐT, XD;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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