
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ NỘI VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /SNV-XDCQ&TCBC 

V/v thông tin, báo cáo tình hình tổ chức 

và hoạt động của các hội, quỹ xã hội, 

quỹ từ thiện năm 2020. 

 

Quảng Bình, ngày       tháng       năm 2020 

 

  

 Kính gửi:   

 - Sở Tài chính Quảng Bình; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Các hội, quỹ xã hội, từ thiện hoạt động trên địa bàn tỉnh; 

 - Văn phòng đại diện của hội có phạm vi toàn quốc tại Quảng Bình. 
 

 

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định của Bộ Nội vụ, Sở Nội 

vụ đề nghị Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các hội cấp tỉnh, văn 

phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động toàn quốc tại tỉnh Quảng Bình, các 

quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin, báo cáo về 

tổ chức và hoạt động năm 2020 như sau:  

1. Đối với Sở Tài chính, đề nghị cung cấp thông tin: 

Kinh phí nhà nước hỗ trợ cho các hội cấp tỉnh năm 2020 (số liệu cụ thể theo 

từng hội). 

2. Đối với UBND cấp huyện, đề nghị báo cáo: 

a) Công tác quản lý tổ chức và hoạt động của các hội (kèm theo phụ lục 01-

về tổ chức hội, hội viên của các hội ở 2 cấp: huyện, xã). 

b) Kinh phí huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ cho các hội hoạt động trong 

phạm vi cấp huyện, cấp xã năm 2020 (số liệu cụ thể theo từng hội). 

3. Đối với các tổ chức hội cấp tỉnh, Văn phòng đại diện của Hội có 

phạm vi hoạt động toàn quốc đặt tại Quảng Bình, đề nghị báo cáo: 

a) Tình hình tổ chức và hoạt động của hội, (kèm theo phụ lục 01- về tổ 

chức, hội viên của hội ở 3 cấp: tỉnh, huyện, xã; phụ lục 02- số lượng người làm 

việc đối với hội đặc thù); hoạt động của văn phòng đại diện hội TW tại Quảng 

Bình; những vướng mắc trong quá trình hoạt động và đề xuất kiến nghị. 

b) Kinh phí nhà nước hỗ trợ, tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước theo quy định của pháp luật năm 2020 (nếu có).  

c) Địa chỉ liên hệ, số điện thoại của Chủ tịch hội, Văn phòng hội. 

4. Đối với các quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động trên địa bàn tỉnh: đề 

nghị báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của quỹ năm 2020.  

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp thực hiện và gửi 

văn bản về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 25/11/2020 để tổng hợp xây dựng báo cáo 

của UBND tỉnh (email: trung.thucongvu@gmail.com)./. 

 
 

  Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu VT, XDCQ&TCBC. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 
Trần Đình Dinh 
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