
 

 

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

HUYÊṆ ĐÌNH LÂP̣ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Số:         /UBND-NV 

V/v báo cáo tình hình tổ chức, 

hoạt động và quản lý quỹ xã hội, 

quỹ từ thiện năm 2020 

 

Đình Lập, ngày 4  tháng 01 năm 2021 

  

Kính gửi:  

 - Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện;  

- Ban Dân vận Huyện ủy;  

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; 

- Các Hội: Phụ Nữ; Chữ thập đỏ; Nạn nhân Chất độc da cam; 

Hội khuyến học huyện; Hội khuyến học các xã, thị trấn. 

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

định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Công văn số 01/SNV-

TCBC&XDCQ ngày 04/01/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tình 

hình tổ chức, hoạt động và quản lý quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2020. 

 Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về tình hình tổ chức, 

hoạt động và quản lý quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2020, UBND huyện Đề nghị các 

cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2020 

theo các nội dung sau: 

 1. Các quỹ cần báo cáo gồm 10 loại quỹ: quỹ Vì người nghèo; quỹ Đền ơn đáp 

nghĩa; quỹ Bảo trợ trẻ em; quỹ Nạn nhân chất độc da cam/đioxin; quỹ Nhân đạo; 

quỹ hỗ trợ Hiến máu tình nguyện; quỹ Xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”; quỹ 

Tiếp bước cho em đến trường; quỹ Khuyến học cấp huyêṇ và cấp xa.̃ 

 2. Nội dung báo cáo: Các cơ quan, đơn vị quản lý quỹ xã hội, quỹ từ thiện tổng 

hợp báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của quỹ năm 2020 theo mâũ 01 và phu ̣lục 

I, Phụ lục II đính kèm công văn này. 

 UBND huyêṇ đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các hội, báo cáo tình 

hình hoạt động quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2020 gửi về UBND huyện (qua phòng 

Nội vụ) chậm nhất trong ngày 07/01/2021 theo đường văn bản và theo điạ chỉ 

noivudl@gmail.com để tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyêṇ; 

- Phòng Nôị vu;̣ 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TIC̣H 

PHÓ CHỦ TIC̣H 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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