
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /UBND-NV 

 

Cao Lộc, ngày       tháng       năm 2020 
 

V/v báo cáo tổng kết tình hình tổ chức,  

   hoạt động và quản lý hội năm 2020 
 
 

Kính gửi:  

- Hội Đông y, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu Thanh niên 

xung phong, Hội Khuyến học, Ban Đại diện Hội người 

cao tuổi, Hội Cựu giáo chức, Hội nạn nhân Da 

cam/Dioxin, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Làm vườn; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 1452/SNV-TCBC&CCHC ngày 30/11/2020 của 

Sở Nội vụ về việc báo cáo tổng kết tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý hội 

năm 2020. Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ tình hình tổ chức, hoạt 

động và quản lý hội trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2020, UBND huyện đề 

nghị các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị 

trấn thực hiện các nội dung sau: 

1. Các Hội cấp huyện 

Xây dựng Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của hội năm 2020 theo 

Biểu mẫu số 01, phụ lục I và phụ lục II kèm theo. 

2. Ủy ban nhân các xã, thị trấn 

- Hướng dẫn các tổ chức hội cấp xã thuộc phạm vi quản lý xây dựng Báo 

cáo tình hình tổ chức, hoạt động hội năm 2020;  

- Tổng hợp, xây dựng Báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý 

các hội trên địa bàn năm 2020. Báo cáo thực hiện theo Biểu mẫu số 02, phụ lục I 

và phụ lục II kèm theo. 

3. Báo cáo của các đơn vị gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước 

ngày 12/12/2020. 

UBND huyện yêu cầu các phòng, cơ quan, tổ chức Hội có phạm vi hoạt 

động trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn chủ động thực hiện và gửi báo 

cáo theo quy định./. 
 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C,PCVP; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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