
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /VP-KT Lạng Sơn, ngày        tháng 10  năm 2020 

V/v xem xét đề nghị hỗ trợ kinh 

phí cho 4 liên đoàn thể thao tỉnh 

Lạng Sơn từ năm 2021 

 

   
 

                    

                     Kính gửi:  

                                    - Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính; 

                                    - Các Liên đoàn: Bóng đá tỉnh, Quần vợt tỉnh, 

                                      Bóng bàn tỉnh, Cầu lông tỉnh. 
 

Xem xét Công văn số 1140/SVHTTDL-QLTDTT ngày 06/10/2020 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề xuất giao kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho 4 

Liên đoàn thể thao tỉnh Lạng Sơn từ năm 2021; Công văn số 2236/STC-HCSN 

ngày 26/10/2020 của Sở Tài chính về việc xem xét đề nghị hỗ trợ kinh phí cho 4 

liên đoàn thể thao tỉnh Lạng Sơn từ năm 2021, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Căn cứ các quy định hiện hành thì kinh phí hoạt động của các tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được 

thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm; ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho các 

nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy định của Chính phủ. Do đó, đề nghị các Liên 

đoàn: Bóng đá tỉnh, Quần vợt tỉnh, Bóng bàn tỉnh, Cầu lông tỉnh chủ động 

trong tổ chức và hoạt động, đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, 

tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động.  

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét cụ thể đối với nội dung, 

nhiệm vụ của các Liên đoàn thể thao tỉnh, tổng hợp gửi Sở Nội vụ thẩm định 

trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. 

3. Căn cứ văn bản phê duyệt nhiệm vụ của UBND tỉnh cho các Liên đoàn 

thể thao tỉnh, Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định dự toán, trình UBND tỉnh 

xem xét, quyết định bổ sung kinh phí trực tiếp cho các đơn vị để triển khai thực 

hiện nhiệm vụ được giao theo quy định hiện hành. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

Các Phòng: THNC, KGVX, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VTD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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