
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 7 năm 2020 

V/v  tiếp tục tăng cường quản lý các 

loại quỹ tài chính nhà nước ngoài 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

 Xem xét Báo cáo số 219/BC-SNV ngày 30/6/2020 của Sở Nội vụ về tình hình 

hoạt động và quản lý các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước, 

đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các sở, ban, ngành có liên quan theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục thực hiện 

tốt công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước 

đang hoạt động thuộc thẩm quyền quản lý; báo cáo đề xuất UBND tỉnh những nội 

dung vượt thẩm quyền. 

2. Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện, đề 

xuất UBND tỉnh những nội dung đã được giao nhiệm vụ tại Công văn số 

477/UBND-KT ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

3. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo văn bản 

của UBND tỉnh để kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, xem 

xét, hoàn thiện khung pháp lý thống nhất điều chỉnh hoạt động chung của các quỹ 

tài chính nhà nước ngoài ngoài ngân sách nhà nước. Trong đó, quy định rõ phạm 

vi điều chỉnh; chủ thể có thẩm quyền thành lập; các điều kiện, tiêu chuẩn cho việc 

thành lập; nguyên tắc hoạt động; điều kiện và mức hỗ trợ của ngoài ngân sách nhà 

nước; thẩm quyền quyết định thu, chi và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước 

trong việc quản lý, điều hành hoạt động của các quỹ, chế tài xử phạt...;  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh, 

 các phòng: KGVX, TH-NC, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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