ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 139 /UBND-NV

Tam Điệp, ngày 08 tháng 02 năm 2022

V/v thực hiện công tác quản lý nhà nước
đối với các hội trên địa bàn thành phố

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành đoàn thể thành phố;
- Ủy ban nhân dân các phường, xã;
- Các hội trên địa bàn thành phố.
Thực hiện Công văn số 99/SNV-TCBM ngày 28/01/2022 của Sở Nội vụ về
việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các hội trên địa bàn tỉnh, Ủy ban
nhân dân thành phố đề nghị:
1. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà hội hoạt động
- Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo hoạt động của hội; tạo điều kiện để phát
huy vai trò, trách nhiệm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, người đứng đầu hội.
- Tạo điều kiện để các tổ chức hội nâng cao hiệu quả hoạt động gắn với vai
trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên phù hợp với tôn
chỉ, mục đích hoạt động của hội.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện điều lệ đối với hội
đảm bảo các hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích theo quy định.
2. Đối với các hội trên địa bàn thành phố
- Rà soát nhiệm kỳ đại hội của hội theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Nghị
định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ và Điều lệ hội để báo cáo
cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cho phép tổ chức Đại hội nhiệm kỳ
đúng quy định.
- Quan tâm bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực,
tận tụy, sáng tạo, tâm huyết trách nhiệm đối với hoạt động của hội; rà soát, kiện
toàn bổ sung các chức danh lãnh đạo hội theo quy định tại Điều lệ hội.
- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động của
hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ hội.
Giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi,
kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về
Sở Nội vụ, UBND thành phố theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NV.
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