
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /VP-NC Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2020 
 

Về việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ  

và đổi tên Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng tỉnh 
 

 

 

               Kính gửi:  

 - Sở Tài chính; 

- Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh. 
 

Xem xét Tờ trình số 90/TTr-NTD ngày 13/12/2019 về việc xin chủ trương 

tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2020-2025); Báo cáo số 08/BC-SNV ngày 

10/01/2020 của Sở Nội vụ Báo cáo về việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và đổi tên 

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, đồng chí Nguyễn 

Long Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Yêu cầu Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh triển 

khai thực hiện các nội dung sau: 

1.1. Xây dựng hồ sơ xin phép tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo quy định1 

gồm: 

- 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 của hội. 

- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành hội. 

- Báo cáo kiểm điểm Ban Kiểm tra.  

- Báo cáo tài chính của Hội.  

- Dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn (nếu có). 

- Danh sách dự kiến nhân sự Ban Chấp hành hội, Ban Kiểm tra, trong đó 

nêu rõ tiêu chuẩn, cơ cấu số lượng thành viên Ban Chấp hành, 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 Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng 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 hội viên chính thức của hội; 

                                           
1Khoản 2, điều 2, Thông tư 02/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định hồ sơ báo cáo tổ chức đại 

hội nhiệm kỳ. 



2 

 

- 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). 

1.2. Nộp hồ sơ trước khi tổ chức Đại hội 30 ngày (ba mươi ngày) tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến 

bằng văn bản về việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo quy định. 

1.3. Sau khi kết thúc Đại hội Ban Chấp hành Hội gửi một bộ hồ sơ báo 

cáo kết quả Đại hội và văn bản đề nghị phê duyệt sửa đổi, bổ sung điều lệ hội 

(nếu có)2.  

1.4. Thực hiện lấy ý kiến đổi tên Hội tại Đại hội nhiệm kỳ, có Nghị quyết 

của Đại hội và xây dựng hồ sơ xin phép đổi tên Hội theo quy định. Gửi hồ sơ tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định. 

2. Giao Sở Tài chính xem xét, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về 

đề nghị hỗ trợ kinh phí để tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của Hội Tiêu chuẩn và Bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn theo quy định. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh để Sở Tài chính; Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng tỉnh Lạng Sơn biết, tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Công thương; 

- Sở Nội vụ; 

- C, PCVP UBND tỉnh;  

các phòng: TH, KTTH;  

- Lưu: VT, NC(HXĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 
 

Phạm Hùng Trường 

 

                                           
2 Khoản 2, điều 1, Nghị định 33/2012/NĐ-CP quy định trong thời hạn ba mươi ngày làm việc kể từ ngày kết thúc 

đại hội ban lãnh đạo Hội gửi một bộ hồ sơ báo cáo kết quả đại hội (quy định tại Điều 12 Nghị định 45/2010/NĐ-

CP) và văn bản đề nghị phê duyệt điều lệ hội đến cơ quan có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân tỉnh).  
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