
UBND TỈNH LÀO CAI 

VĂN PHÒNG 

 

Số:           /VPUBND-VX 
V/v Hoạt động tổ chức vận động,   

quyên góp tự nguyện hỗ trợ người dân  

vùng bị thiên tai trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày        tháng 10 năm 2020 

 

                   Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện văn bản số 8801/VPCP-NN ngày 21/10/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức vận động, quyên góp tự 

nguyện hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai; Thường trực UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để chỉ đạo, giám sát việc quyên góp, vận 

động hỗ trợ theo đúng quy định và xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi trong 

vận động, quyên góp hỗ trợ. 

2. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai và các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương 

tổ chức, giám sát việc vận động quyên góp hỗ trợ, bảo đảm theo đúng quy định 

tại Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về vận động, 

tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc 

phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc 

bệnh hiểm nghèo. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh, Văn phòng UBND 

tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT3; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT, BBT, QTTV, TCHC, VX. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Bích 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-10-26T10:48:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Ngọc Bích<hnbich-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-10-26T13:59:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-10-26T13:59:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-10-26T14:00:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vpubnd-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




