
 

 

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      năm 2020 

V/v hình hoạt động các quỹ tài 

chính nhà nước ngoài ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh  

 

   

Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

Xem xét Báo cáo số 558/BC-STC ngày 14/12/2020 của Sở Tài chính về 

tình hình hoạt động các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước 

năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó 

Chủ tic̣h UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Nhất trí với nội dung báo cáo của Sở Tài chính. Trong năm 2020, các 

tổ chức quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đã 

chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao; hoạt động  theo đúng mục 

đích tôn chỉ của điều lệ quỹ; công khai, minh bạch trong hạch toán kế toán, 

quyết toán quỹ và các khoản đóng góp.  

Trong năm 2021 và thời gian tiếp theo, các tổ chức quỹ cần tiếp tục phát 

huy những kết quả đạt được, thực hiện quản lý vốn, tài chính, tài sản của Quỹ, 

thu, chi đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật; thực hiện 

chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình hoạt động theo yêu cầu của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND 

tỉnh giao.  

2. Sở Tài chính và các cơ quan liên quan cần quan tâm hơn nữa, tiếp tục 

hướng dẫn các tổ chức quỹ trong hoạt động; chủ động kiểm tra, rà soát tình 

hình hoạt động các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước  trên 

địa bàn tỉnh; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh thực hiện các nội dung liên quan. 

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

thưc̣ hiêṇ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: NV, TN&MT, NN&PTNT, 

 GTVT, CAT, LMHTX, BHXH tỉnh, HND 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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