
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ NỘI VỤ 

 

Số:          /SNV-TCBC&TCPCP 
V/v chuẩn bị nội dung báo cáo đoàn 

kiểm tra Bộ Nội vụ về công tác quản 

lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, 

quỹ từ thiện 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
         Nam Định, ngày       tháng  3  năm 2020 

 

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Hội cấp tỉnh; 

- Các Quỹ cấp tỉnh. 

 

Ngày 28/02/2020 Bộ Nội vụ ra Quyết định số 114/QĐ-BNV về việc ban 

hành Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện 

của một số bộ, ngành, địa phương; việc chấp hành pháp luật và Điều lệ của hội, 

quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2020.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 

172/UBND-VP8 ngày 04/3/2020 giao cho Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn 

vị liên quan nghiên cứu, chuẩn bị nội dung báo cáo và tham mưu cho UBND tỉnh 

thực hiện. Để chuẩn bị tốt các nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ, 

Sở Nội vụ đề nghị các Hội, Quỹ cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố báo cáo 

tình hình hoạt động của hội, quỹ mình quản lý (theo đề cương gửi kèm). 

Báo cáo kết quả hoạt động của hội, quỹ gửi về Sở Nội vụ trước ngày 

25/3/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Đoàn kiểm tra./.  

Nơi nhận: 

- Như kính gửi 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, TCBC&TCPCP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Triệu Đức Hạnh 
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