
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 

  Số:  3459  /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  21 tháng 8 năm 2019 
V/v phối hợp triển khai 

 hệ thống phần mềm kế toán 
Quỹ “Vì người nghèo” 

 
Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;   
- Các Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông. 

 

Thực hiện Công văn số 6736/CV-MTTW-BTT ngày 06/8/2019 của Ban 
Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN về việc phối hợp chỉ đạo xây dựng 
hệ thống phần mềm kế toán Quỹ “Vì người nghèo”, đồng chí Dương Xuân 
Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ động phối hợp với Sở Tài chính, 
Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan triển khai phần mềm kế 
toán Quỹ “Vì người nghèo” theo yêu cầu của Ban Thường trực Ủy ban Trung 
ương MTTQVN tại Công văn trên. 

2. Giao Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng, 
nhiệm vụ, phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh trong việc triển khai phần mềm 
nói trên; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền của Sở. 

(Công văn số 6736/CV-MTTW-BTT ngày 06/8/2019 của Ban Thường trực 
Ủy ban Trung ương MTTQVN được sao gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Ủy ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan liên quan biết, phối hợp 
thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  
KGVX, TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, (LTT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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