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

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 49 /UBND-NV Đình Lập, ngày  11 tháng  01 năm 2019 

V/v báo cáo sơ kết 5 năm thực 

hiện Kết luận số 102-KL/TW 

của Bộ Chính trị (khóa XI) 

 

 
Kính gửi: Các Hội hoạt động trên địa bàn huyện. 

 

 Thực hiện Công văn số 64-CV/BDVHU ngày 04/01/2019 của Ban Dân vận 

Huyện ủy về việc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính 

trị (khóa XI); 

 Để có cơ sở xây dựng bá o cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-

KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) ngày 22/9/2014 về Hội quần 

chúng, UBND huyện đề nghị các tổ chức Hội hoạt động trên địa bàn huyện  thực 

hiện tốt một số nội dung sau: 

 1. Căn cứ điều lệ, kết quả hoạt động của Hội, xây dựng báo cáo  sơ kết 05 

năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) 

theo đề cương (Có đề cương báo cáo và biểu tổng hợp kèm theo Công văn này). 

 2. Thời gian gửi báo cáo về UBND huyện thông qua Phòng Nội vụ trước 

ngày 16/01/2018 để tổng hợp xây dựng báo cáo chung. 

Đề nghị các Hội hoạt động trên địa bàn huyện quan tâm triển khai thực 

hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Phòng Nội 

vụ theo số điện thoại 0205.507.507 để cùng thống nhất thực hiện./.  

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện (eOffice); 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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