
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 4 năm 2021 

V/v tiếp tục tăng cường  

công tác quản lý nhà nước về hội  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi:  

                - Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

      - UBND các huyện, thành phố; 

      - Các tổ chức Hội cấp tỉnh. 

     

Thực hiện Công văn số 594/BNV-TCPCP ngày 08/02/2021 của Bộ Nội 

vụ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ; để tiếp tục 

thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hội trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân 

dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố: 

- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về 

hoạt động hội thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng quy định tại Nghị định số 

45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động 

và quản lý hội và các văn bản của Đảng về công tác hội như: Kết luận số 102-

KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng; Thông báo số 

158-TB/TW, ngày 02/01/2020 về Kết luận của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Kết 

luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần 

chúng trong tình hình mới và Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW, ngày 13/4/2020 

của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Kết luận số 58-KL/TW, ngày 

12/9/2019 của Ban Bí thư về độ tuổi tham gia công tác hội… 

- Quản lý việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; việc tiếp nhận tài trợ, 

viện trợ; việc thành lập pháp nhân trực thuộc, phòng chống rửa tiền, tài trợ 

khủng bố, đảm bảo an ninh trật tự đối với các hội thuộc thẩm quyền quản lý về 

ngành, lĩnh vực hội hoạt động theo quy định hiện hành. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và  

xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, Điều lệ đối với các hội đảm bảo 

các hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; đối với các hội không thực hiện đúng 

Điều lệ và quy định của pháp luật thì áp dụng chế tài phù hợp. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các Sở, ngành và UBND các huyện, thành 

phố trong công tác tham mưu quản lý nhà nước về hội. Nghiên cứu xây dựng cơ 

sở dữ liệu về hội. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo hàng năm và đột xuất 

về tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý hội để báo cáo UBND tỉnh theo quy 

định.  

- Tổng hợp, phối hợp thẩm định các nhiệm vụ giao cho hội thực hiện hằng 

năm; chỉ đạo, đôn đốc các hội xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ được UBND tỉnh phê duyệt; chỉ đạo, đôn đốc, rà soát, hướng dẫn 
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các tổ chức hội xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ đảm bảo theo 

đúng quy định của pháp luật. 

2. Đối với Sở Nội vụ: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, theo dõi, đôn đốc, 

hướng dẫn về quy trình, thủ tục, hồ sơ tổ chức Đại hội hoặc các tổ chức hội 

không hoạt động, hoạt động không hiệu quả; các tổ chức hội đã hết nhiệm kỳ 

không xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội theo quy định báo cáo, đề xuất Chủ 

tịch UBND tỉnh xem xét quyết định. 

- Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổng hợp, thẩm định, trình 

UBND tỉnh phê duyệt các nhiệm vụ giao cho hội thực hiện hằng năm. Định kỳ 

hằng năm tổng hợp tình hình quản lý và hoạt động của hội trên địa bàn tỉnh báo 

cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ theo quy định. 

3. Đối với Sở Tài chính: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và các tổ chức hội trên 

địa bàn tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh trong việc thực hiện hỗ trợ kinh phí từ 

ngân sách nhà nước cho hội hoạt động gắn với nhiệm vụ nhà nước giao.  

- Thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính; quản lý việc 

tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài 

nước cho hội đúng theo quy định hiện hành. 

4. Đối với các tổ chức Hội  

- Các tổ chức hội thực hiện đúng các quy định của Đảng và Nhà nước về 

tổ chức, hoạt động và quản lý hội; thực hiện nghiêm túc và nhất quán nguyên tắc 

tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật theo 

điều lệ đã được phê duyệt. 

- Chủ động phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực hội 

hoạt động đề xuất UBND tỉnh phê duyệt các nhiệm vụ giao cho hội thực hiện 

hằng năm đảm bảo theo quy định của pháp luật; đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ 

chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định.  

- Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường. 

Định kỳ hàng năm, tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của hội gửi cơ 

quan có thẩm quyền đảm bảo thời gian quy định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố và các tổ chức Hội cấp tỉnh nghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng: THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC(HXĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

Dương Xuân Huyên   
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