
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:        /SVHTT&DL-VP  
V/v vận động đóng góp, ủng hộ quỹ  

vì người nghèo 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày       tháng 11 năm 2020 

 

Kính gửi: Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở 

 

 Thực hiện Văn số 585/MTTQ-PT, ngày 19/10/2020 của Ban thường trực Ủy 

ban MTTQ tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban vận động quỹ “Vì Người nghèo” về việc 

tổ chức triển khai tháng cao điểm “Vì Người nghèo” tỉnh năm 2020. 

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị vận động 

tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động ủng hộ, đóng góp vào quỹ vì 

người nghèo bằng hình thức phù hợp thiết thực. 

 Lưu ý: Các phòng, đơn vị, tổ chức, cá nhân vận động đóng góp, ủng hộ quỹ 

bằng tiền xin chuyển vào tài khoản như sau: 

 + Tên tài khoản: Quỹ vì người nghèo 

 + Số tài khoản: 3761.0.09011396.91046 tại Kho bạc Nhà nước nước tỉnh Vĩnh 

Phúc (chi tiết kèm theo văn bàn này) 

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị quan tâm, 

chỉ đạo thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 

- UBMTTQ tỉnh (b/c); 

- GĐ, CPGĐ Sở; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, VP. 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Minh Lợi 
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