UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 671 /SGDĐT-CTTTGDTX

V/v hưởng ứng, vận động ủng hộ, tài trợ
Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 19 tháng 5 năm 2022

Kính gửi:
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
- Các trường THPT1;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố2.
Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 09/5/2022 của Uỷ ban nhân dân
tỉnh về việc vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương (Quỹ
PCTPTW); Công văn số 1459/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 15/4/2022 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc hưởng ứng, vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ PCTPTW; căn cứ
Công văn số 884/CAT0TM ngày 16/5/2022 của Công an tỉnh Ninh Bình về phối
hợp triển khai công tác vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ PCTPTW, Sở Giáo dục và Đào
tạo đề nghị các đơn vị, trường học thông báo đến toàn thể cán bộ quản lí, công
chức, viên chức, nhà giáo, người lao động biết để tham gia ủng hộ, đóng góp cho
Quỹ PCTPTW. Hình thức tiếp nhận các nguồn ủng hộ, tài trợ Quỹ, cụ thể như sau:
1. 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;
- Mở tại kho bạc nhà nước Hà Nội;
- Mã đơn vị QHLS: 9052483.
2. Ủng hộ tiền mặt
- Đơn vị tiếp nhận: Văn phòng Bộ Công an;
- Địa chỉ: Số 44, phố Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố
Hà Nội.
- Số điện thoại liên hệ tiếp nhận ủng hộ Quỹ (đ/c Hoàng Bạch Dương, Kế toán
trưởng Văn phòng Bộ Công an, ĐT: 0912.508.698 hoặc 069.2343976).
3. Ủng hộ thông qua nhắn tin theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền
thông
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Lưu VT, CTTT-GDTX, Ng.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đinh Văn Khâm
1

Gồm Trường phổ thông thực hành sư phạm Tràng An

2

Gồm Trung tâm GDTX, Tin học - Ngoại ngữ tỉnh

