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Đại hội nhiệm kỳ các tổ chức Hội 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chi Lăng, ngày 22 tháng 4 năm 2022 

                Kính gửi:  

                      - Các tổ chức Hội cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện; 

                                 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Trong thời gian qua các tổ chức Hội cấp huyện, cấp xã cơ bản đã thực hiện 

tốt các quy định về tổ chức đại hội nhiệm kỳ. Tuy nhiên, qua nắm tình hình vẫn còn 

một số Hội cấp huyện, cấp xã chưa nghiên cứu kỹ Công văn 1108/UBND-NV ngày 

23/6/2021 của UBND huyện về việc tổ chức Đại hội đối với các Hội đến thời hạn 

tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và các văn bản quy định pháp luật hiện hành dẫn đến khi 

tổ chức đại hội chưa thực hiện đúng các quy trình theo quy định, ảnh hưởng đến 

tiến độ, thời gian kế hoạch đề ra. 

Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo quy định. Ủy ban nhân 

dân huyện yêu cầu các tổ chức Hội cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm túc một số 

nội dung như sau:  

1. Các tổ chức Hội cấp huyện, cấp xã khi đến thời hạn tổ chức Đại hội nhiệm 

kỳ1 chuẩn bị đầy đủ các nội dung, điều kiện và thực hiện nghiêm quy trình tổ chức đại 

hội theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010; Nghị định số 

33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ; Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 

16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Thông tư 1/2022/TT-BNV ngày 16/01/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Công văn 1108/UBND-NV ngày 23/6/2021 của UBND huyện 

về việc tổ chức Đại hội đối với các Hội đến thời hạn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ. 

2. Giao Phòng Nội vụ huyện phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các 

xã, thị trấn theo dõi, đôn đốc các hội cấp huyện, cấp xã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo 

quy định. 

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

các tổ chức Hội cấp huyện, cấp xã phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng 

Nội vụ, số điện thoại 0205.3820.238) để thống nhất thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Đảng uỷ; UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, PNV (HVB).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Vi Quang Trung 

 

                                           
1 Quy định tại Khoản 3, Điều 20, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP: “Nhiệm kỳ Đại hội do Điều lệ hội quy định 

nhưng không quá năm năm kể từ ngày kết thức Đại hội nhiệm kỳ trước” 
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