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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 
buổi làm việc với Sở Nội vụ về công tác quản lý các hội trên địa bàn tỉnh  

 

 Ngày 03/4/2019, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
chủ trì buổi làm việc với Sở Nội vụ về công tác quản lý các hội trên địa bàn tỉnh. 
Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và 
Đầu tư, Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh. 

 Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tình tổ chức hoạt động và quản 
lý các Hội trên địa bàn tỉnh, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí 
Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác quản lý nhà nước của 
Sở Nội vụ và các cơ quan của tỉnh đối với hoạt động của các hội trên địa bàn tỉnh 
trong thời gian qua. Qua đó, tạo điều kiện cho các hội hoạt động đúng quy định của 
Nhà nước, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với hội viên, động viên hội viên tích 
cực làm việc, lao động, sản xuất, phát huy trí tuệ, đóng góp công sức, kinh phí cho 
công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, 
giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó hoạt động của hội thời gian qua vẫn còn một số 
tồn tại, hạn chế như: Một số hội hoạt động kém hiệu quả, chưa thực sự chủ 
động, linh hoạt, hình thức hoạt động chưa phong phú; có xu hướng “hành chính 
hóa”, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước… 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những yếu kém, 
tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hội trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh 
giao các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thẩm định, đề 
xuất những nhiệm vụ nhà nước giao cho các Hội thực hiện trong năm 2019 theo 
nguyên tắc: Việc giao nhiệm vụ phải hết sức chặt chẽ, đảm bảo không trùng với 
nhiệm vụ thường xuyên theo điều lệ hội đã được phê duyệt; thống nhất với các 
cơ quan xác định rõ những nhiệm vụ thuộc chức năng của cơ quan hành chính, 
nhưng nếu giao cho các hội thì hiệu quả sẽ tốt hơn, tiết kiệm hơn.  

Đối với việc giao nhiệm vụ cho các hội thực hiện trong năm 2020: Sở Nội 
vụ cần sớm thống nhất với các sở, ngành để thẩm định, trình UBND tỉnh giao 
trước tháng 12/2019 để thuận lợi cho việc giao kinh phí hỗ trợ các hội ngay từ 
đầu năm. 
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b) Tăng cường tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà 
nước tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với các hội; khuyến khích, tạo 
điều kiện cho các hội hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định 
của pháp luật và điều lệ của hội. Đồng thời tăng cường nghiên cứu, tham mưu về 
tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức đối với các hội; đề xuất các giải pháp để nâng 
cao hiệu quả hoạt động của các hội trong thời gian tới; khuyến khích kiêm 
nhiệm một số chức danh lãnh đạo đối với các hội có chức năng, nhiệm vụ gần 
nhau, hội viên đan xen lẫn nhau; tăng cường sử dụng kế toán kiêm nhiệm để 
không tăng người làm nhiệm vụ kế toán tại các hội có ít hoạt động liên quan đến 
kinh phí. 

c) Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 102-KL/TW 
của Bộ Chính trị đối với các hội quần chúng; thường xuyên quan tâm, chỉ đạo 
củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ 
hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.   

2. Đối với các Hội: Cần thực hiện theo đúng nguyên tắc tự nguyện, tự 
chủ, tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động, Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt 
động gắn với nhiệm vụ được giao. Cần xây dựng phương hướng, giải pháp hoạt 
động cụ thể, thiết thực, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của hội, khẳng định rõ vai 
trò, hiệu quả hoạt động của hội.  

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan: 

- Sớm xây dựng phương án khoán kinh phí hoạt động theo lộ trình đến năm 
2020 theo tinh thần chỉ đạo tại Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ 
Chính trị về hội quần chúng, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của 
Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Công văn 145/HĐND-PC ngày 
26/3/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.  

4. Giao Văn phòng UBND tỉnh: Trên cơ sở thống kê của Sở Nội vụ và Sở 
Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, báo cáo, đề xuất về tiêu chí và 
phương án hỗ trợ nơi làm việc cho một số tổ chức hội có nhu cầu thực sự cần 
thiết về trụ sở làm việc mà bản thân hội và sở chuyên ngành không có điều kiện 
bố trí được. 

UBND tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để các sở, ngành, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 
- Các sở: NV, TC, KHĐT, XD, TP; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
các Phòng: KGVX, TH, TT THCB; 
- Lưu: VT, NC (BMB). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường
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