
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Số: 1737 /SNN-TCHC 
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Kính gửi: - Câu lạc bộ Lâm nghiệp; 

- Hội nghề cá; 

- Hội các nhóm có chứng chỉ rừng; 

- Hội Thú y - Chăn nuôi; 

- Hội khoa học kỹ thuật BVR và Đa dạng sinh học; 

- Hội làm vườn và sinh vật cảnh. 

 
 

Thực hiện Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội, 

quỹ xã hội, quỹ từ thiện của một số sở, ban, ngành, địa phương và một số hội, 

quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Chủ tịch 

các Hội, Câu lạc bộ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và 

PTNT báo cáo công tác tổ chức và hoạt động của hội, câu lạc bộ theo mẫu đề 

cương kèm theo. 

Báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 29/10/2019 và qua 

email hoangthihuyentrang@quangtri.gov.vn để tổng hợp. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Chủ tịch các Hội, Câu lạc bộ triển khai, 

thực hiện./. 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
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TÊN CƠ QUAN, 

ĐƠN VỊ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Về tình hình tổ chức, hoạt động và công tác quản lý nhà nước đối với các tổ 

chức hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc thẩm quyền quản lý 

(Từ 01/01/2016 đến 30/9/2019) 

 

I. Thực trạng tổ chức, hoạt động của hội, quỹ 

1. Về tổ chức 

- Thời gian và quyết định thành lập; 

- Tổng số tổ chức và đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc hội; 

- Tổng số hội viên: 

+ Số hội viên lúc mới thành lập: 

+ Số hội viên được kết nạp mới đến nay: 

- Số lượng Ban Chấp hành hội, Chủ tịch Hội. 

2. Tổng số người làm việc chuyên trách tại hội 

Số người làm việc chuyên trách: .... Trong đó: 

- Số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao: 

- Số người làm việc tại hội do hội tự hợp đồng: 

3. Về hoạt động 

Đánh giá về tổ chức vàhoạt động của hội theo Điều lệ Hội được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt 

4. Về kinh phí hoạt động 

II. Công tác quản lý nhà nước đối với hội 

III. Đánh giá chung, đề xuất, kiến nghị 

1. Những kết quả đạt được 

2. Những tồn tại, hạn chế 

3. Đề xuất, kiến nghị 
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