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SO NØI VU TP. HO CHI MINH CQNG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
CHI CVC  VAN THU - LUU TRO 	JJIc Up - Ttr do - Hanh phuc 

	

S& 	/CCVTLT-QL 	Thành pho' Hc Chi Minh, ngày 5thang 12 näm 2020 

V/v báo cáo kt qua hott dng 
djch vii hru trü närn 2020 

KInh gri: To chirc, cá nhân hoat do^ng dich vii Itru trU 

Thuc hie^n Th ông tu so^ 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 näm 2014 cüa 
0 B 0^ N 0^i vii htrcrng dan ye quán ly' Chtmg chi hanh nghê luu tri và hot d O^ng dich 

vi Itru trü; Thông tu so 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 nãm 2020 cüa Bo^  
No^ vii süa doi, bo sung mt sO die^u cUa Thông tu sO 09/201 4ITT-BNV; 

Chi ciic Van thu - Luu trü de^ nghj các to^ chüc, cá nhân hoat do^ng dich vii 
luu trü trên dia ba'n Thành phô ba"o cáo ke^t qua hoat do^ng dich vii Itru trir näm 
2020 nhu sau: 

- Ni dung ba'o cáo hoat do^ng dich vii luu trtr theo Phu luc dinh kern. 

- Thôi gian ch& so lie^u ba"o cáo: tir ngày 01 tháng 01 den ngày 31 tháng 
12 närn 2020. 

- Th?i han g ri ba'o cáo: truck ngày 10 tháng 01 näm 2021, gui den Chi 
ciic Van thu - Luu trt Thành phô (dia chi Tang 6, TOa nhà IPC, so 1489, 
Nguyen Van Linh, phuè!ng Tan Phong, Quan 7, din thoti so 37.760.692; ho^p 
thu din tr: ccvtlt.snvtphcm.gov.vn). 

D nghj các t chirc, cá nhân hap tác thirc hie^n./. 

Ncri nhin: 
- Nhti trên (23 to cht'rc có dang kg); 
- S& Ni vii: GD, PGD PT (dé b/c); 
- Liiu: VT. 	- 

Huynh Van Phñng 



Phit 1iic 
BAO CÁO T!NH HINH THVC HIN 

HOAT DQNG DICH VU LIYU TR1f (*) 
(Kern theo Cong van sO' c2-GO /CCVTLT-QL ngày. tháng 12 nárn 2020 

cia Chi cc Van thw - Li/ru tnt) 

BO VI BAO  CÁO 	CQNG HOA xA HO! CHU NGH1A VIET NAM 
Do c lap - Tir do - Hinh phüc  

Se,: 	/BC- 	 , ngày 	 tháng 	nárn 20 

BAO CAO 
Tinh hInh thirc hin hott dng djch vii itru tril 

(Ti' ngày 01 tháng 01 den ngày 31 tháng 12 nám 20...) 

TT 
Ten to chfrc/cá 

djch 
nhân sü' dung tháng Phim vi hott 

dIng djch vii 

S, ngày, 
hçrp 

ding k kt 

Thôi gian 
thtyc hi 
hçrp ding 

Da'kt 
thiic/Chtra 
kt thtic 

^n  

Danh sách ngirô'i 
rc hi 

thic 0
0'n dlch viii 

Chfrn chi 
hành ngh 

1 

2 

3 

4 
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(*): Mu theo Phu1iic II, Thông tix sé 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 näm 2014 
cüa B Ni vii. 

BA! DIIN BON vI BAO CÁO 
(K3, dóng ddu và ghi rö hQ, ten) 
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