
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

              
          Số:           /UBND-NV 

V/v tổ chức Đại hội Hội Khuyến học 

các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Chi Lăng, ngày      tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi: 

      - Phòng Nội vụ huyện; 

      - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

      - Hội Khuyến học huyện;  

      - Hội Khuyến học các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ 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; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 

21/4/2010 của Chính phủ; Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 

21/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Thông 

tư số 1/2022/TT-BNV ngày 16/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung 

một số điều Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính 

phủ và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-HKH ngày 10/02/2023 của Hội Khuyến học 

tỉnh Lạng Sơn về tổ chức Đại hội Khuyến học các huyện, thành phố tiến tới Đại 

hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Lạng Sơn khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028; 

Căn cứ Công văn số 1108/UBND-NV ngày 23/6/2021 về việc tổ chức Đại 

hội đối với các Hội đến thời hạn tổ chức đại hội nhiệm kỳ; Công văn số  

685/UBND-NV ngày 22/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng về việc 

chấn chỉnh công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ các tổ chức Hội cấp huyện, cấp xã; 

Để đại hội Hội Khuyến học cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2023-2028 được 

tổ chức đảm bảo đúng quy định, đạt kết quả tốt. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu 

Phòng Nội vụ; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Hội Khuyến học huyện, Hội 

Khuyến học các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Hội Khuyến học huyện, Hội Khuyến học các xã, thị trấn 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp xây dựng Kế hoạch chỉ đạo, chuẩn 

bị các nội dung để Đại hội Hội Khuyến học các cấp diễn ra trang trọng, tiết kiệm, 

hiệu quả, đúng tiến độ quy định.  

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan 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; đồng thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo Ủy ban nhân dân cùng cấp 

về nhân sự dự kiến người đứng đầu Hội để Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ khóa 

mới bầu theo điều lệ Hội. 

- Hoàn thiện hồ sơ theo quy định của thủ tục hành chính về tổ chức Đại hội 

nhiệm kỳ tại Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ, Thông tư số 1/2022/TT-BNV ngày 16/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ các văn 

bản hướng dẫn thi hành đảm bảo tiến độ theo chương trình kế hoạch. 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo 

các nội dung liên quan để Đại hội Hội Khuyến học các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 

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

2. Phòng Nội vụ:  

- Hướng dẫn về quy trình, thủ tục, hồ sơ tổ chức Đại hội Hội Khuyến học 

huyện, xã, thị trấn theo quy định; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong 

trường hợp Hội không tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo quy định của pháp luật. 

- Phối hợp với Hội Khuyến học huyện tham mưu hướng dẫn công tác khen 

thưởng tại Đại hội Hội Khuyến học cấp huyện. 

3. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

- Phê duyệt đề án nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra, 

nhân sự là Chủ tịch Hội Khuyến học xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo, chỉ đạo Hội Khuyến học xã, thị trấn phối hợp với đơn vị liên 

quan tổ chức đại hội đảm bảo kế hoạch đề ra; 

- Hỗ trợ kinh phí tổ chức đại hội Hội Khuyến học cấp cơ sở. Tạo mọi điều 

kiện cần thiết để Đại hội Hội Khuyến học xã, thị trấn diễn ra trang trọng, tiết kiệm, 

hiệu quả, đúng tiến độ quy định.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Nội vụ, UBND xã, thị trấn, Hội 

Khuyến học huyện, Hội Khuyến học các xã, thị trấn tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (TH); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT, PNV (HVB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Quang Trung 

 

 


		2023-02-28T16:14:06+0700


		2023-02-28T16:14:06+0700


		2023-02-28T16:14:06+0700




