
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /STTTT-TTBCXB Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2022 

V/v tuyên truyền Kế hoạch ủng hộ, 

 tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm 

 

Kính gửi: 

 

 

 

 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Các Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm của 

Trung ương và Quỹ phòng, chống tội phạm của tỉnh Lạng Sơn, Sở Thông tin và 

Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị: 

1. Tuyên truyền Kế hoạch vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống 

tội phạm của Trung ương và Quỹ phòng, chống tội phạm của tỉnh Lạng 

Sơn  

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phong 

phú, đa dạng về kết quả nổi bật của công tác phòng, chống tội phạm; khó khăn, 

vất vả của lực lượng chức năng trong lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự; các hình 

ảnh, gương người tốt, việc tốt không quản ngại hy sinh, gian khổ trong công tác 

phòng, chống tội phạm, bảo vệ bình yên cuộc sống cho Nhân dân. Vận động ủng 

hộ, tài trợ Quỹ và thông tin rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, 

doanh nhân, nhà hảo tâm... 

- Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin triển khai 

thực hiện các hoạt động truyền thông, vận động, ủng hộ Quỹ theo hướng dẫn của 

Bộ Thông tin và Truyền thông. 

1.1. Hình thức vận động ủng hộ, tài trợ  

- Tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, ban 

ngành của tỉnh, của huyện và hội viên, đoàn thành niên, người lao động ủng hộ, 

đóng góp cho Quỹ.  

- Tổ chức vận động các tổ chức tín dụng, ngân hàng, cộng đồng doanh 

nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm và các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa 

bàn tỉnh ủng hộ, tài trợ cho Quỹ. 

- Phát động Chương trình nhắn tin, ủng hộ.  

1.2. Hình thức tiếp nhận 

1.2.1. Đối với Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương 

a) Ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản qua Kho bạc Nhà nước: 

- Tên tài khoản: Văn phòng Bộ Công an; 

- Số tài khoản: 3761.0.9052483.91020 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội; 
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- Mã đơn vị QHLS: 9052483. 

b) Ủng hộ tiền mặt: 

- Đơn vị tiếp nhận: Văn phòng Bộ Công an; 

- Địa chỉ: Số 44 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội; liên hệ tiếp nhận ủng hộ Quỹ (đ/c Hoàng Bạch Dương, Kế toán trưởng  

Văn phòng Bộ Công  an) số điện thoại 0912.508.698 hoặc 0692.343.976. 

1.2.2. Đối với Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Lạng Sơn 

a) Ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản qua Kho bạc Nhà nước: 

- Tên tài khoản: Công an tỉnh Lạng Sơn; 

- Số tài khoản: 3761.0.9050946.91020 tại Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn; 

- Mã đơn vị QHLS: 9050946. 

b) Ủng hộ tiền mặt: 

- Đơn vị tiếp nhận: Phòng Tham mưu Công an tỉnh; 

- Địa chỉ: Số 15, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; liên hệ tiếp nhận ủng hộ Quỹ (đ/c Chu Văn Niệm, Phó 

Đội trưởng Đội Tham mưu Cảnh sát, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Lạng Sơn) 

số điện thoại 0983.210.248 hoặc 0692.569.866. 

1.3. Ủng hộ cho Quỹ qua tin nhắn (SMS): Triển khai ngay sau khi Bộ 

Thông tin và Truyền thông có hướng dẫn. 

 2. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố 

Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đài 

Truyền thanh cấp xã tuyên truyền nội dung nêu trên. 

 Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền nội dung nêu trên và 

báo cáo kết quả Sở Thông tin và Truyền thông khi có yêu cầu./. 

Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 12/5/2022 gửi kèm theo qua VNPT-

iOffice và đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền 

thông tại địa chỉ: http://stttt.langson.gov.vn/ (Mục Văn bản chỉ đạo điều hành). 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/C); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TTBCXB, VP; 

- Trung tâm CNS (đăng tải); 

- Lưu: VT, TTBCXB(TCC). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

 

Lê Hải Yến 
 

http://stttt.langson.gov.vn/
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