
    

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 

Số:        /UBND-TCNV 
V/v thực hiện Thông tư của Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết và hướng dẫn  

thi hành một số điều Nghị định của  

Chính phủ về quỹ xã hội, quỹ từ thiện 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn Dương,  ngày      tháng 11 năm 2020 

 

                     Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện và các tổ chức  

chính trị - xã hội huyện; 

- Các Hội quần chúng cấp huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ 

xã hội, quỹ từ thiện (đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ); 

Thực hiện theo Văn bản số 3411/UBND-NC ngày 30/10/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Thông tư của Bộ Nội vụ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định của Chính phủ về tổ chức, 

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị (như mục kính gửi) căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

theo ngành, lĩnh vực triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung và tổ chức thực 

hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các quy định tại Thông tư số 04/2020/TT-

BNV ngày 13/10/2020 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ 

về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

2. Giao cơ quan Tổ chức – Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

điểm 1 của Văn bản này; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện và các cơ 

quan cấp trên theo chức năng, nhiệm vụ. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

    Nơi nhận:  
  - Như kính gửi (T/hiện); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (C/đạo); 

- Chuyên viên Nội chính; 

  - Lưu VT,TCNV, Chang,    bản                                                                                               

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Nhị Bình 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-11-09T15:59:43+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Vũ Văn Thụ<vvthu.cvpsd@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-11-10T22:24:32+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T15:08:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương<ubndsonduong@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T15:08:49+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương<ubndsonduong@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-11-10T15:08:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương<ubndsonduong@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




