
ỦY BAN NHÂN DÂN  

 TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-THNC Lạng Sơn, ngày         tháng 3 năm 2021 

V/v tổ chức Đại hội Hội Chữ thập 

đỏ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026; 

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ 

tỉnh Lạng Sơn lần thứ VII, nhiệm 

kỳ 2022-2027 

 

 

Kính gửi: 

 

 - Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 120-CV/TU ngày 25/01/2021 của Tỉnh ủy Lạng 

Sơn về việc chỉ đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp, Đại hội đại biểu Hội Chữ 

thập đỏ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027; để Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ 

sở nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tiến tới Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng 

Sơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đạt kết quả tốt; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu 

cầu các Sở, Ban, ngành tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị thực hiện quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 47-

CT/TW ngày 03/11/2020 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ 

các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2022-2027; gắn với thực hiện Kế hoạch số 242/KH-TWHCTĐ, ngày 

06/10/2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về tổ 

chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XI của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Công văn số 120-CV/TU ngày 25/01/2021 

của Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc chỉ đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp, Đại hội 

đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. 

2. Hội Chữ thập đỏ tỉnh:  

Xây dựng Kế hoạch chỉ đạo, chuẩn bị các nội dung để Đại hội Hội Chữ 

thập đỏ các cấp diễn ra trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ quy định 

của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy. Thời gian tổ chức Đại hội, cụ thể như sau: 

- Cấp cơ sở hoàn thành trong quý III/2021;  

- Cấp huyện, thành phố hoàn thành trong quý IV/2021; 

- Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 

2022-2027 tổ chức vào quý II năm 2022. 



2 

 

3. Sở Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn 

về quy trình, thủ tục, hồ sơ tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp theo quy 

định; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các nội dung vượt thẩm quyền. 

4. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các cơ quan liên quan và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc hỗ trợ kinh phí để tổ chức Đại hội 

Hội Chữ thập đỏ các cấp, trên cơ sở tiết kiệm, đảm bảo theo đúng quy định, trình 

cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. 

5. UBND các huyện, thành phố: 

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo kinh phí để Hội Chữ thập đỏ 

cấp huyện, cấp xã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ cấp huyện, cấp xã chuẩn bị tốt nội 

dung Đại hội của cấp mình; lựa chọn giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt, Ban 

Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ mới bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện, 

đúng nguyên tắc, quy trình quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Hội Chữ 

thập đỏ Việt Nam.  

- Chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ cấp huyện, cấp xã xây dựng Kế hoạch, chuẩn 

bị chu đáo các nội dung liên quan để Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp diễn ra 

trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ quy định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành tỉnh, Hội Chữ thập đỏ 

tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng: KT, KGVX, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (HXĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Dương Xuân Huyên   
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