
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /UBND-TH1 

V/v ủy quyền thực hiện quản lý nhà 

nước về tổ chức, hoạt động của quỹ 

xã hội, quỹ từ thiện 

      Vĩnh Phúc, ngày          tháng       năm 2021 

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về 

tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Thông tư số 04/2020/TT-BNV 

ngày 13/10/2020 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ 

chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

Để đảm bảo thống nhất, phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 

chính quyền địa phương về công tác quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động của 

quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh và tình hình thực tế của địa phương, 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cấp giấy phép 

thành lập và công nhận điều lệ; cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, 

đổi tên; đình chỉ có thời hạn hoạt động; cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị 

đình chỉ có thời hạn; mở rộng phạm vi hoạt động và kiện toàn, chuyển đổi quỹ; 

công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động; công nhận thành viên Hội đồng quản lý 

quỹ; cho phép thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập; thu hồi giấy phép thành 

lập đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện cấp huyện, cấp xã theo quy định (trừ quỹ có 

tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản với công dân, tổ chức Việt Nam). 

2. Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện ủy 

quyền của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản này; thẩm định hồ sơ cấp giấy phép 

thành lập và công nhận điều lệ quỹ xã hội, quỹ từ thiện cấp huyện và cho ý 

kiến trước khi Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ban hành Quyết định. 

Yêu cầu Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 

triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT TU, TT HĐND tỉnh; 

- Ban TC Tỉnh ủy; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành; 

- Như kính gửi (th/h); 

- Lưu: VT, TH1. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phan Thế Huy 
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