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BÁO CÁO
Công tác quản lý nhà nước về công tác hội

Thực hiện Công văn số 962/SNV-TCBC&CCHC ngày 14/10/2021 của Sở 
Nội vụ tỉnh Hải Dương về việc báo cáo công tác hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2016-2021, UBND thành phố báo cáo các nội dung cụ thể như sau:

I. Kết quả đạt được
1. Về tổ chức:
Hiện nay trên địa bàn thành phố có 189 tổ chức hội:
a) Hội cấp thành phố: 17 hội (Hội Khuyến học; Hội Người mù; Hội Nạn 

nhân chất độc Da cam Dioxin; Hội Cựu thanh niên xung phong; Hội Chữ thập đỏ; 
Ban vận động Hội người cao tuổi; Hội Luật gia; Hội Đông Y; Hội Truyền thống 
Trường Sơn; Hội Cựu Giáo chức; Hội Kế hoạch hóa gia đình; Hội Chiến sĩ Thành 
cổ Quảng trị - năm 1972; Hội doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân 
nhân; Hội sinh vật cảnh; CLB Nguyễn Trãi; Hội doanh nghiệp; Hội Liên hiệp 
thanh niên thành phố). 

- Các tổ chức hội đều đã tổ chức đại hội và được kiện toàn về mặt tổ chức 
đủ 17 Chủ tịch hội.

b) Hội cấp xã: 
- Giai đoạn từ 2016 đến trước tháng 12 năm 2019 các tổ chức hội cấp xã 

gồm 136 hội ;
- Từ tháng 12 năm 2019 thành phố Hải Dương lên đô thị loại I đã sáp nhập 

thêm 5 xã mới đưa tổng số phường, xã lên 25 đơn vị tổng số hội cấp xã là 172 hội 
(gồm: Hội Khuyến học: 25, Hội Nạn nhân chất độc Da cam Dioxin: 23, Hội Cựu 
thanh niên xung phong: 21, Hội Chữ thập đỏ: 25, Hội Người cao tuổi: 25, Hội 
Sinh vật cảnh: 6, Hội Thanh niên xung phong: 02, Hội Luật gia: 6, Hội Cựu giáo 
chức: 20, Hội Người mù: 01, Hội Liên hiệp thanh niên: 08, Hội truyền thống 
Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh: 10). 

2. Kết quả hoạt động của công tác tổ chức hội
2.1. Kết quả hoạt động 
Việc tổ chức thành lập và hoạt động của các hội trong phạm vi thành phố 

Hải Dương, việc tổ chức, hoạt động và quản lý hội thực hiện theo đúng quy định 
tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ, 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 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của 
Bộ Nội vụ về Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 
21/4/2010 của Chính phủ, 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, Quyết định số 
44/2020/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về Ban hành quy 
định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp 
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đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước, 
đơn vị sự nghiệp công lập; hội, quỹ cấp tỉnh và người giữ chức danh, chức vụ tại 
doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý.

Các tổ chức hội trên địa bàn thành phố luôn chấp hành tốt các quy định của 
pháp luật, các hội thường xuyên bám sát theo các nội dung của Điều lệ hội theo 
quỵ định, không có tổ chức hội nào vi phạm. Các hội làm tốt công tác tuyên truyền 
đến các hội viên và nhân dân, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Phối hợp với các ban 
ngành đoàn thể, Mặt trận tích cực vận động các cá nhân tổ chức doanh nghiệp, các 
nhà hảo tâm ủng hộ về vật chất cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em 
khuyết tật, trẻ em mô côi, gia đình chính sách, người có công với cách mạng gặp 
nhiều khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, những gia đình bị thiên tai, lũ lụt, công 
tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập; dòng họ học tập; đoàn kết, 
tập họp thanh niên tham gia các hoạt động của hội; phối hợp chăm lo đến sự 
nghiệp Giáo dục... đã góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo an sinh xã hội của 
thành phố.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Chính quyền đối với 
hội quân chúng trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quản lý đối với các hội thường 
xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá đúng tình hình tổ chức và hoạt động của 
các hội; phát hiện những kinh nghiệm tốt, những mặt còn yếu kém; đề ra biện phát 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước đối với tổ chức và hoạt 
động của các hội quần chúng. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các 
tổ chức và hoạt động của các hội theo quy định của pháp luật, trong đó chú trọng 
việc quản lý tài chính hoạt động và hội phí của hội viên.

2.2. Vị trí, vai trò của hội trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương thời gian tới

Các tổ chức hội thuộc diện quản lý theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 
là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng 
sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động 
thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội 
viên, của cộng đồng; hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các hội đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu 
hút thêm hội viên tham gia các hoạt động, tập trung vào các nội dung chính: 
Tuyên tuyền về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phổ 
biến kiến thức khoa học.., các hoạt động nhân đạo, xã hội từ thiện…

Phát huy những kết quả đạt được của tổ chức hội trong thời gian qua đặc 
biệt sau khi hợp nhất các tổ chức hội ở thành phố đã huy động được sức mạnh của 
tổ chức hội, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ của hội. Vừa chăm lo bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, tổ chức hội, vừa đóng góp tích cực 
vào sự nghiệp phát triển chung của thành phố, góp phần cùng với chính quyền địa 
phương thực hiện công cuộc xóa đói, giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội, nâng 
cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

II. Một số khó khăn, hạn chế và nguyên nhân
- Về hoạt động
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Một số tổ chức hội hoạt động còn mang tính hình thức, chưa phát huy được 
vị trí, vai trò trong các hoạt động hiệu quả một số phong trào, cuộc vận động còn 
hạn chế, nội dung phương thức hoạt động chưa có nhiều đổi mới, tính tự nguyện 
tự trang trải kinh phí, tự chịu trách nhiệm chưa được quán triệt và thực hiện đầy 
đủ; hoạt động của một số hội còn chưa được thường xuyên, liên tục; Công tác báo 
cáo của hội cho cơ quan quản lý nhà nước còn hình thức, sơ sài. 

- Về chất lượng cán bộ và hội viên 
Khi thực hiện theo Kết luận 58-KL/TW ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư và 

Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW ngày 13/4/2020 các tổ chức hội cấp phường, xã 
đều gặp khó khăn khi tìm nhân sự để kiện toàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch các tổ chức 
hội. Do tính chất đặc thù cán bộ hội chủ yếu là những người đã nghỉ hưu hoặc hết 
tuổi lao động; tuy nhiệt tình, có kinh nghiệm song vẫn còn hạn chế như tuổi cao, 
sức khỏe có hạn, không sử dụng được máy vi tính, một số hội có số lượng hội viên 
ít; sự phối hợp với các tổ chức thiếu thường xuyên và chưa nhịp nhàng... phần nào 
làm ảnh hưởng tới hoạt động của hội.

- Về kinh phí
Kinh phí hoạt động của các hội cấp xã không được phân bổ, hỗ trợ còn hạn 

chế nên ảnh hưởng lớn đến công tác và hoạt động của hội.
III. Đề xuất kiến nghị
Đề nghị các cấp hàng năm tổ chức các lóp tập huấn nâng cao kiến thức cho 

cán bộ làm công tác hội; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao 
chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội.. Có hướng dẫn cụ thể về độ tuổi đối với 
các Chủ tịch, Phó Chủ tịch các hội được sát với nhu cầu thực tế;

Đề nghị bổ sung, tăng cường nguồn kinh phí cho các tổ chức hội; các cấp 
quan tâm đến thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác hội 
nhất là phụ cấp đối với Phó Chủ tịch các hội.

Trên đây là báo cáo công tác hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 
2016-2021 UBND thành phố báo cáo Sở Nội vụ tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Sở Nội vụ;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 
- Lưu: VT, NV.

CHỦ TỊCH

Trần Hồ Đăng
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