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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại cuộc họp chuyên đề xem xét các nhiệm vụ giao cho tổ chức Hội  

thực hiện trong năm 2021 

 
 

Ngày 10/11/2020, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét các nhiệm vụ giao cho tổ chức Hội thực hiện 

trong năm 2021. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ, Tài 

chính, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Tư pháp, Ngoại vụ, Kế hoạch và 

Đầu tư, Công Thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh. 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo nội dung trình UBND 

tỉnh xem xét các nhiệm vụ giao cho tổ chức Hội thực hiện trong năm 2021, ý 

kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh kết luận như sau:  

1. Lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự tích cực, chủ động, 

trách nhiệm của Sở Nội vụ đã kịp thời chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan 

tham mưu UBND tỉnh xem xét các nhiệm vụ giao cho tổ chức Hội thực hiện 

trong năm 2021. 

2. Để bảo đảm việc giao nhiệm vụ phù hợp với tôn chỉ, mục đích, phạm vi 

hoạt động của tổ chức hội, từ đó làm cơ sở hỗ trợ kinh phí hoạt động gắn với 

nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu tối đa các ý kiến 

góp ý tại cuộc họp; rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện văn bản như sau: 

a) Đối với Tờ trình của Sở Nội vụ 

- Tại Mục I: bổ sung số liệu về số lượng hội năm 2020 đã đăng ký nay 

tiếp tục đăng ký nhiệm vụ thực hiện năm 2021; số lượng hội năm 2020 đã đăng 

ký nhưng không tiếp tục đăng ký nhiệm vụ thực hiện trong năm 2021; số lượng 

hội mới, có đăng ký nhiệm vụ thực hiện năm 2021 so với năm 2020. 

- Tại ý 4, điểm 1, Mục IV: bổ sung yêu cầu, điều kiện lựa chọn các nhiệm 

vụ giao cho Hội thực hiện như sau: 

+ “Không xem xét giao lại nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại các kế 

hoạch, văn bản đã ban hành mà trong đó đã có kinh phí thực hiện (trừ nhiệm vụ 

mới có chủ trương đồng ý bằng văn bản của UBND tỉnh nhưng chưa đề cập về 

kinh phí thực hiện)”. 

+ “Trên cơ sở tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao; hiệu 

quả sử dụng kinh phí hỗ trợ gắn với nhiệm vụ được giao trong năm”. 
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b) Về các nhiệm vụ giao cho tổ chức hội thực hiện năm 2021, thống nhất 

như sau: 

- Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh: 03 nhiệm vụ (nhiệm vụ số 1, 2, 3 

Mục I, Biểu 03 của Tờ trình).   

- Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh: 04 nhiệm vụ (nhiệm vụ số 1, 2, 

3, 4 Mục II, Biểu 03 của Tờ trình).  

- Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin: 02 nhiệm vụ (nhiệm vụ số 1, 2, 

Mục III, Biểu 03 của Tờ trình). 

- Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em: 03 nhiệm vụ 

(nhiệm vụ số 2, 3, 4 Mục IV, Biểu 03 của Tờ trình). 

- Ban Đại diện Hội người cao tuổi: 02 nhiệm vụ (nhiệm vụ số 2, 3, Mục V, 

Biểu 03 của Tờ trình). 

- Hội Khuyến học: 02 nhiệm vụ (nhiệm vụ số 1, 2 Mục VI, Biểu 03 của Tờ 

trình). 

- Hội Cựu giáo chức: 01 nhiệm vụ (nhiệm vụ số 2 Mục VII, Biểu 03 của 

Tờ trình). 

- Hội Di sản văn hóa: 02 nhiệm vụ (nhiệm vụ số 1,2 Mục VIII, Biểu 03 

của Tờ trình). Yêu cầu bổ sung, làm rõ số lượng bản in (bao nhiêu cuốn), việc 

lưu hành, trưng bày, bảo quản để đảm bảo việc sử dụng hiệu quả, hợp lý và lâu 

dài. 

- Hội Bảo tồn dân ca: 01 nhiệm vụ (nhiệm vụ số 2 Mục IX, Biểu 03 của Tờ 

trình).  

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật: Cơ bản nhất trí nhiệm vụ số 2 

Mục X của Tờ trình. Tuy nhiên, yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ khẩn 

trương phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đề xuất lại một số 

nhiệm vụ theo hướng: 

Liên hiệp Hội không đăng ký những nhiệm vụ cụ thể thuộc chuyên môn 

của các hội thành viên (như nhiệm vụ “Hội nghị tập huấn Bảo tồn, ứng dụng cây 

thuốc và vị thuốc nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” nên giao Hội Đông y tỉnh 

thực hiện). Tập trung nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ gắn với xây dựng quy 

hoạch tỉnh Lạng Sơn, những nhiệm vụ liên ngành hoặc thuộc các nhóm ngành, 

lĩnh vực lớn để thu hút các nhà khoa học uy tín, chuyên gia tham gia có ý kiến, 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Hội khoa học và Kỹ thuật Cầu đường: 01 nhiệm vụ (nhiệm vụ số 1 Mục 

XI, Biểu 03 của Tờ trình). Yêu cầu Sở Giao thông vận tải phối hợp với Hội khoa 

học và Kỹ thuật Cầu đường sửa lại tên nhiệm vụ theo hướng: “Đánh giá thực 

trạng và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì đường 

bộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. 

- Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: 02 nhiệm vụ (nhiệm vụ số 1, 5 

Mục XII, Biểu 03 của Tờ trình). Nhiệm vụ 2,3 đã được giao và thực hiện theo 

Kế hoạch số 118/KH-UBND tỉnh. Yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với Hội 
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Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đề xuất, điều chỉnh lại tên gọi các nhiệm vụ 

đảm bảo rõ nhiệm vụ. 

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh: Nhất trí như nội dung trình của Sở Nội vụ. 

Riêng nhiệm vụ số 3 về “làm đơn vị đầu mối triển khai, xác định Chỉ số đánh 

giá năng lực cạnh tranh các Sở, ngành, UBND cấp huyện (DDCI) năm 2021”, 

UBND tỉnh sẽ xem xét ban hành Quyết định giao nhiệm vụ riêng, sau khi tổng 

kết, đánh giá hiệu quả việc giao cho Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh thực hiện 

nhiệm vụ này trong năm 2020. 

- Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc: 02 nhiệm vụ (nhiệm vụ số 1, 3), 

rút 01 nhiệm vụ (nhiệm vụ số 02) tại Mục XIV, Biểu 03 của Tờ trình) 

- Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga: 01 nhiệm vụ như Tờ trình. 

- Hội kiến trúc sư: 01 nhiệm vụ như Tờ trình. Yêu cầu Sở Xây dựng phối 

hợp với Hội kiến trúc sư đề xuất, điều chỉnh lại tên gọi nhiệm vụ đảm bảo gắn 

gọn, rõ nhiệm vụ, theo hướng “tham gia phản biện các đồ án, dự án thuộc thẩm 

quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh”. 

- Đoàn Luật sư: Cơ bản nhất trí với nhiệm vụ số 2 về tham gia nghiên 

cứu, tư vấn, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo 

dài. Tuy nhiên, yêu cầu Sở Tư pháp phối hợp với Đoàn Luật sư đánh giá việc 

thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2020 để đề xuất cho cụ thể hơn và có tính 

khả thi. 

- Hội Luật gia: Không xem xét phê duyệt nhiệm vụ theo đề xuất của Hội, 

do các nhiệm vụ đã được giao cho Hội thực hiện tại Kế hoạch số 156/KH-

UBND tỉnh. 

- Hội Công chứng viên tỉnh: Không xem xét đề xuất của Hội do các đề 

xuất này không phải là nhiệm vụ giao cho hội thực hiện. 

3. Yêu cầu các Sở quản lý nhà nước về lĩnh vực hội khẩn trương phối hợp 

với Sở Nội vụ, các tổ chức hội liên quan tiến hành rà soát, đề xuất bổ sung, 

chỉnh sửa tên gọi, hoàn thiện nhiệm vụ đề xuất thực hiện năm 2021, gửi về Sở 

Nội vụ trước ngày 16/11/2020 để tổng hợp. 

Giao Sở Nội vụ hoàn thiện các dự thảo, trình UBND tỉnh trước ngày 

20/11/2020./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành phần dự họp theo GM số 423/GM-

UBND ngày 06/11/2020; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: CM, TT THCB; 

- Lưu: VT, THNC (HXĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Phạm Hùng Trường 
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