
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 11  năm 2020 

V/v xem xét hiệu quả hoạt động, sự 

cần thiết và phương thức vận động 

Quỹ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho 

người chấp hành xong án phạt tù tỉnh 

Lạng Sơn 

 

   
 

 

Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

Xem xét Công văn số 2259/STC-QLNS ngày 27/10/2020 của Sở Tài 

chính đề xuất phương án xử lý nguồn kinh phí NSNN đã cấp vốn cho Quỹ hỗ 

trợ hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù tỉnh Lạng Sơn, 

đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Công an tỉnh, 

Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xem xét hiệu quả hoạt 

động và sự cần thiết của Quỹ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành 

xong án phạt tù tỉnh Lạng Sơn.  

Trên cơ sở đó, đề xuất UBND tỉnh về phương thức vận động ủng hộ số 

vốn ban đầu còn thiếu 300 triệu đồng để Quỹ đủ điều kiện tiếp tục hoạt động 

theo nguyên tắc ngân sách đã tài trợ số vốn ban đầu khi thành lập; Quỹ và Hội 

đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ theo 

Điều lệ đã được công nhận; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

27/11/2020. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính, các cơ quan liên quan 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: NV, LĐTBXH; 

- Công an tỉnh; 

- Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, 

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(NTA). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
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