
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  3842 /VP-NC Lạng Sơn, ngày   27  tháng 9  năm 2018 

V/v tài trợ cho Lễ tuyên dương học
sinh, sinh viên dân tộc thiểu số 
xuất sắc, tiêu biểu năm 2018 

 

 

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh. 

 

Sau khi xem xét Công văn số 1830/STC-HCSN ngày 19/9/2018 của Sở Tài 
chính về việc báo cáo tham gia tài trợ Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc 
thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2018, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý hỗ trợ Báo Dân tộc và Phát triển số tiền là: 30 triệu đồng để tổ 
chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 
2018 như đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn trên. 

2. Giao Ban Dân tộc tỉnh chuyển kinh phí hỗ trợ của UBND tỉnh cho Báo 
Dân tộc và Phát triển từ nguồn kinh phí đặc thù phục vụ công tác dân tộc đã giao 
từ đầu năm cho Ban Dân tộc tại Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 
12/12/2017 của UBND tỉnh, đảm bảo theo đúng quy định; chủ động liên hệ với 
Báo Dân tộc và Phát triển để thực hiện các thủ tục liên quan. 

 (Công văn số 1830/STC-HCSN của Sở Tài chính, Thư mời của Báo Dân tộc 
và Phát triển và các tài liệu liên quan được gửi kèm theo qua eOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh để Ban Dân tộc tỉnh thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Báo Dân tộc và Phát triển; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 
- Sở Tài chính; 
- CPVP UBND tỉnh, 
 các phòng: NC, KTTH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, NC(TTD). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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