
UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
       Số: 1395 /VP - NC Lạng Sơn, ngày  15 tháng 4  năm 2019 

V/v tổ chức Đại hội đại biểu Hội  
LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn  

 

 

Kính gửi:   
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính; 
- Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh. 

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 99/BC-SNV ngày 09/4/2019 của Sở Nội vụ, 
Tờ trình số 42-TTr/UBH ngày 18/3/2019 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt 
Nam tỉnh Lạng Sơn về việc xin ý kiến tổ chức Đại hội đại biểu Hội  LHTN Việt 
Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024, đồng chí Nguyễn Long 
Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 99/BC-SNV. 

2. Đề nghị Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh xây dựng và bổ sung 
hoàn thiện hồ sơ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ đầy đủ theo quy định, cụ thể: 

- Nghị quyết của Ban Chấp hành hội về việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ. 

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ và phương hướng hoạt 
động nhiệm kỳ tới của Hội. 

- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành hội. 

- Báo cáo kiểm điểm của Ban Kiểm tra. 

- Báo cáo tài chính của Hội. 

- Dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh 
Lạng Sơn (nếu có). 

- Danh sách dự kiến nhân sự Ban Chấp hành; Ban Kiểm tra, trong đó nêu 
rõ tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng thành viên Ban Chấp hành hội; Ban Kiểm tra của 
hội; Sơ yếu lý lịch đối với người tái cử giữ chức danh Chủ tịch Hội có xác nhận 
của xã, phường, thị trấn nơi cư trú (hoặc lý lịch tư pháp đối với người mới dự 
kiến bầu chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn). 

- Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội, số lượng đại biểu mời, đại 
biểu chính thức tham dự Đại hội, dự kiến chương trình Đại hội. 

- Báo cáo số lượng hội viên, trong đó nêu rõ số hội viên chính thức của hội. 

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của 
Điều lệ Hội và quy định của pháp luật (nếu có). 

- Nộp hồ sơ xin phép tổ chức Đại hội trước khi tổ chức Đại hội 30 ngày 
làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thẩm định, báo cáo 
UBND tỉnh cho ý kiến bằng văn bản về việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ.  



3. Giao Sở Tài chính xem xét đề nghị của Liên hiệp Hội Thanh niên Việt 
Nam tỉnh Lạng Sơn về kinh phí tổ chức đại hội; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh. 

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Hội Liên hiệp 
Thanh niên Việt Nam tỉnh, các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                  
- Như trên;                                                                              
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Tỉnh đoàn; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
 các Phòng: TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (BMB). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 

 




