UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:3873 /SNN&PTNT-VP

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 10 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức Tết Trung thu năm 2020

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 2545/SLĐTBXHTEBĐG ngày 09/9/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc
hướng dẫn tổ chức Tết Trung thu 2020.
Yêu cầu các đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động Tết
Trung thu năm 2020 theo Phụ lục đính kèm, gửi về Sở trước ngày 09/10/2020,
bản word gửi về email: khanhlinh14ntkl@gmail.com để tổng hợp, báo cáo theo
quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Viết Thái

Phụ lục
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẾT TRUNG THU NĂM 2020
(Kèm theo Công văn số
/SNN&PTNT-VP ngày /10/2020

của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa)
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO
II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
1. Tổ chức hoạt động thăm hỏi và tặng quà
- Đánh giá chung tình hình
- Số trẻ em được tặng quà......trị giá......
- Nêu một số hoạt động tiêu biểu và một số huyện, xã tiêu biểu
2. Tổ chức các điểm cho trẻ em vui Tết Trung thu
- Đánh giá chung tình hình
- Số điểm tổ chức tết Trung thu...... số trẻ em tham dự......., chiếm tỷ lệ.....%
- Nêu một số điểm tổ chức tiêu biểu và một số huyện, xã tiêu biểu
3. Hoạt động truyền thông
- Đánh giá chung tình hình
- Số lượng phóng sự, tin, bài viết...........
- Nêu một số huyện, xã tiêu biểu
4. Các hoạt động khác
- Đánh giá chung tình hình
- Số lượng điểm tổ chức trung thu...........số trẻ em tham gia...........
- Số lượng cắm trại.............số trẻ em tham gia...............................
- Các hình thức khác............số trẻ em tham gia...........................
5. Kinh phí cho Tết Trung thu
- Tổng kinh phí............Trong đó:
+ Ngân sách nhà nước..........
+ Vận động........
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những kết quả đã đạt được
2. Một số hạn chế
3. Đề xuất, kiến nghị
Nơi nhận:

.......

Thủ Trưởng Đơn Vị
(ký tên, đóng dấu)

