
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH THÀNH 
; 
 

 

 

 

Số:           /UBND-NV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thạch Thành, ngày        tháng 10 năm 2020 

V/v triển khai thực hiện 

Thông tư số 04/2020/TT-

BNV ngày 13/10/2020 của 

Bộ Nội vụ. 

 

 

  Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.  

 

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Công văn số 2229/SNV-TCBC ngày 

23/10/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai Thông tư số 

04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ Nội vụ về Quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 

năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Chủ 

tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Trưởng các phòng, ban, đơn vị cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức triển khai thực 

hiện Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ Nội vụ về Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định  số 93/2019/NĐ-CP 

ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, 

quỹ từ thiện (gửi kèm theo Công văn) đến các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc các đơn vị 

phản ánh về Phòng Nội vụ để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, 

đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 
 

Nguyễn Thanh Hào 
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