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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện sắp xếp các tổ chức hội theo Thông báo  

số 677/TU ngày 20/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

 
 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh 
 

 

Thực hiện Công văn số 763/SNV-XDCQ&TCBC ngày 05/5/2021 của Sở 

Nội vụ về việc báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp các tổ chức hội theo Thông 

báo số 677/TU ngày 20/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; UBND huyện Nghi 

Xuân báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo. 

Thực hiện Thông báo số 677/TU ngày 20/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, UBND huyện ban 

hành Đề án Hợp nhất một số tổ chức Hội quần chúng trên địa bàn huyện; Thành 

lập Tổ công tác sắp xếp các tổ chức hội xã hội cấp huyện, cấp xã trên địa bàn do 

đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng và Trưởng phòng Nội vụ, 

Trưởng phòng Lao động - Thương binh xã hội làm Tổ phó. Ngoài ra, UBND 

huyện còn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

của UBND tỉnh, Sở Nội vụ về việc sáp nhập các tổ chức hội cho các đồng chí 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch các tổ chức hội có liên quan; Ban hành văn bản hướng 

dẫn UBND các xã, thị trấn xây dựng Đề án và tổ chức sắp xếp, sáp nhập các tổ 

chức hội cấp xã. 

2. Kết quả tổ chức thực hiện. 

a. Đối với hội cấp huyện: 

Hội Người mù, Nạn nhân chất độc dacam/Dioxin, Bảo trợ người khuyết tật 

trẻ mồ côi: Sau khi tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung hướng dẫn việc sắp 

xếp, sáp nhập các tổ chức hội cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch hội liên quan; các 

hội (Nạn nhân chất độc dacam/Dioxin, Bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi) đồng 

tình và đã làm đơn đề nghị sáp nhập hội. Riêng đối với hội Người mù không 

đồng tình sáp nhập và có nhiều lý do. Tổ công tác và các đồng chí lãnh đạo huyện 

đã nhiều lần làm việc với các đồng chí trong Thường trực hội nhưng vẫn không 

đồng tình chủ trương sáp nhập, hợp nhất hội.  

 



b. Đối với hội cấp xã: 

- Tính đến thời điểm hiện nay, toàn huyện có 17/17 xã, thị trấn đã hoàn 

thành việc công nhận hợp nhất các tổ chức hội (Chữ thập đỏ, Người mù, Nạn 

nhân chất độc dacam/Dioxin, Bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi thành Hội Chữ 

thập đỏ - Bảo trợ xã hội.  

- Thực trạng tổ chức và hoạt động của các hội sau sắp xếp, sáp nhập: Các 

tổ chức Hội trên địa bàn đã duy trì và phát huy có hiệu quả, góp phần tích cực 

vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của huyện; các tổ 

chức hội đã tiến hành Đại hội ban hành Điều lệ Hội (15/17 xã, thị trấn) kiện toàn 

bộ máy và đi vào hoạt động. UBND xã, thị trấn đã cử công chức đi làm con dấu 

để các hội hoạt động theo quy định. 

3. Kiến nghị, đề xuất.  

- Đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Hội Người mù 

tỉnh thống nhất thực hiện Thông báo số 677/TU ngày 20/7/2018 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy. 

- Đề nghị các tổ chức hội cấp trên tăng cường công tác kiểm tra, lãnh đạo 

chỉ đạo, ban hành các văn bản hướng dẫn các tổ chức hội cấp dưới triển khai thực 

hiện. 

Trên đây là kết quả thực hiện sắp xếp các tổ chức hội theo Thông báo số 

677/TU ngày 20/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy ban nhân dân huyện Nghi 

Xuân báo cáo Sở Nội vụ để biết và tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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