
UỶ BAN NHÂN DÂN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CAO LỘC       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-TCKH 
 

 

V/v báo cáo kết quả thực hiện xã hội hoá 

các hoạt động Giáo dục, đào tạo, dạy 

nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường 

và Tư pháp. 

Cao Lộc, ngày      tháng 12 năm 2020 

 

 

       Kính gửi: - Các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Lao động, thương binh –  

     xã hội và Dân tộc, Văn hoá thông tin, Tài nguyên và môi   

     trường, Tư Pháp, Thanh tra huyện; 

   - Trung tâm Y tế, Trung tâm VHTT – Truyền thông; 

   - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

   - Hội chữ thập đỏ; Hội Phụ nữ; Đoàn thanh niên;  

   - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 1769/SKHĐT-THKTXH, ngày 01/12/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thực hiện xã hội hoá các hoạt động Giáo 

dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường và Tư pháp.  

Để cơ cơ sở tổng hợp chung kết quả thực hiện năm 2020, Uỷ ban nhân dân 

huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực 

hiện Kết luận số 842-KL/TU ngày 04/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 23/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể 

thao, môi trường và tư pháp năm 2020 và các nhiệm vụ chủ yếu trong kế hoạch 

năm 2021 thuộc lĩnh vực, địa bàn của cơ quan, đơn vị quản lý. 

(Có Đề cương và Biểu thống kê huy động nguồn lực xã hội hóa ngoài ngân 

sách tham gia đầu tư vào các lĩnh vực kèm theo).  

Báo cáo gửi về UBND huyện (qua phòng Tài chính – Kế hoạch) trước ngày 

7/12/2020 để xem xét, tổng hợp trình UBND tỉnh.  

(Đề nghị thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị gửi trước bản điện tử vào 

địa chỉ phongtckhcl@gmail.com  hoặc iOffice cho phòng TCKH huyện, mọi thắc 

mắc liên hệ số ĐT 0205.3861395). 

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị, 

khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo thời gian quy định./. 

Nơi nhận          TL. CHỦ TỊCH 

- Như trên;                                                                                    CHÁNH VĂN PHÒNG 
- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu VT. 

 

 

                                                                                       Hứa Anh Tuấn 
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