
   UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

    Số:            /SGDĐT-VP       Bình Phước, ngày       tháng 10 năm 2020 

 V/v không vận động và đóng tài khoản 

Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” 

 

Kính gửi:  

- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT; 

- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT. 
 

Ngày 10/9/2020 Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” 

tỉnh đã ban hành Công văn số 13-CV/BCĐ ngày 10/9/2020 về việc chuyển giao Quỹ 

“Tiếp bước cho em đến trường” cho Quỹ Khuyến học, Khuyến tài tỉnh Bình Phước 

quản lý theo quy định. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em 

đến trường” tại Công văn số 01-CV/BCĐ ngày 05/10/2020 về việc không vận động và 

đóng tài khoản Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường”, 

Để thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị không triển khai vận động thu Quỹ “Tiếp bước 

cho em đến trường” (bắt đầu từ năm học 2020-2021). 

Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng nội 

dung trên./. 
 

Nơi nhận:               GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu, VT, VP. 
 

 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-10-08T16:27:28+0700
	Việt Nam
	Phạm Hồng Thắng<phamhongthang.sgd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		lythanhtam.sgd@binhphuoc.gov.vn
	2020-10-08T16:35:01+0700
	Location
	Lý Thanh Tâm
	Ký số văn bản


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-10-08T16:39:40+0700
	Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-10-08T16:39:47+0700
	Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-10-08T16:39:59+0700
	Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-10-08T16:40:11+0700
	Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




