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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                

 
 

       
 

Số:          /BGDĐT-GDCTHSSV 
V/v hưởng ứng vận động ủng hộ, tài trợ 

Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương 

Hà Nội, ngày        tháng 4 năm 2022 

 
 
 

Kính gửi:  

- Các sở giáo dục và đào tạo; 

- Sở Giáo dục, khoa học và Công nghệ Bạc Liêu; 

- Các đại học, học viện, trường đại học, trường 

cao đẳng sư phạm. 
                        
 

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-BCA-V01 ngày 24/03/2022 của Bộ 

Công an về việc vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung 

ương; với mục đích vận động các tầng lớp nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp, nhà hảo tâm, người Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức, cá nhân 

nước ngoài ở Việt Nam tích cực tham gia ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội 

phạm Trung ương, góp phần tăng cường nguồn lực cho công tác bảo đảm trật tự, 

an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm, Bộ giáo dục và Đào tạo đề nghị các 

các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao 

đẳng sư phạm thông báo đến toàn thể cán bộ quản lý, công chức, viên chức, nhà 

giáo, người lao động biết để tham gia ủng hộ, đóng góp cho Quỹ phòng, chống 

tội phạm Trung ương. Hình thức tiếp nhận các nguồn ủng hộ, tài trợ Quý, 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 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội; 

- Số điện 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 

Trân trọng! 
                                      
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Bộ Công an (để ph/h); 

- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV. 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

Ngô Thị Minh 
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