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Kính gửi: Hội Đông y tỉnh Lạng Sơn 

Sau khi xem xét Tờ trình số 03/TTr-HĐY của Hội Đông y tỉnh về việc xin 
chủ trương của UBND tỉnh về tổ chức Đại hội các huyện, thành phố và Đại hội 
Hội Đông y tỉnh Lạng Sơn, đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 610/SNV-
TCBC&TCPCP ngày 16/6/2019 về việc xem xét đề nghị của Hội Đông y tỉnh, 
đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Về việc cho phép tổ chức Đại hội của Hội Đông y các huyện, thành 
phố và Hội Đông y tỉnh Lạng Sơn khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025: 

Để có cơ sở cho phép Hội Đông y tỉnh và Hội Đông y các huyện thành 
phố tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, đề nghị các Hội có hồ sơ xin phép tổ chức Đại 
hội nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trước ngày tổ chức Đại hội 
25 ngày làm việc theo quy định1. 

2. Về nhân sự để chuẩn bị cho tổ chức Đại hội 

- Các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Đông y các huyện, thành phố: 

Căn cứ tại Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 7, Quy định số 1210-QĐ/TU ngày 
13/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, 
giới thiệu, cán bộ ứng cử đã quy định: Tuyển chọn, bố trí, phân công công tác; 
giới thiệu ứng cử, chỉ định,…các chức danh “Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận 
Tổ quốc, cấp trưởng, cấp phó các đoàn thể chính trị - xã hội và tương đương” 
thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy quyết định.  

Đề nghị Hội Đông y các huyện, thành phố xây dựng hồ sơ xin phép tổ 
chức Đại Hội trong đó có thực hiện trình Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy 
xem xét cho ý kiến về nhân sự các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Đông 
y các huyện, thành phố theo quy định. 

                                           
1Hồ sơ xin phép tổ chức Đại hội nhiệm kỳ gồm: 
- Nghị quyết của Ban Chấp hành hội về việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ. 
- Dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới của Hội. 
- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành hội. 
- Báo cáo kiểm điểm của Ban Kiểm tra. 
- Báo cáo tài chính của Hội. 
- Dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Đông y. 
- Danh sách dự kiến nhân sự Ban Chấp hành; Ban Kiểm tra, trong đó nêu rõ tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng thành viên Ban 
Chấp hành hội; Ban Kiểm tra của hội; Sơ yếu lý lịch đối với người tái cử giữ chức danh Chủ tịch Hội có xác nhận của xã, 
phường, thị trấn nơi cư trú (hoặc lý lịch tư pháp đối với người mới dự kiến bầu chức danh Chủ tịch Hội Đông y các huyện, 
thành phố và Hội Đông y tỉnh Lạng Sơn). 
- Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội, số lượng đại biểu mời, đại biểu chính thức tham dự Đại hội, dự kiến chương 
trình Đại hội. 
- Báo cáo số lượng hội viên, trong đó nêu rõ số hội viên chính thức của hội. 
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật (nếu có). 
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3. Về đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động bố trí 
đủ cán bộ chuyên trách hội theo biên chế được giao để bảo đảm đủ cán bộ 
hoàn thành tốt công tác lãnh đạo công tác hội và tổ chức Đại hội:  

Ngày 20/5/2019, UBND tỉnh đã có Công văn số 446/UBND-NC về việc 
điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc tại các cấp Hội 
Đông y (phúc đáp đề nghị tại Tờ trình số 02/HĐY-TTr ngày 23/4/2019 của Hội 
Đông y tỉnh), trong đó đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố: “Quan tâm tuyển 
dụng, tiếp nhận hoặc thực hiện việc điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, 
viên chức đến công tác tại Hội Đông y cấp huyện theo thẩm quyền phân cấp để 
đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, đối với 
một số huyện, thành phố còn thiếu biên chế chuyên trách công tác tại Hội Đông 
y cấp huyện để bảo đảm đủ nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Hội Đông y các cấp 
nhiệm kỳ 2020-2025”. 

4. Về kinh phí tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 

Đề nghị Hội Đông y tỉnh và Hội Đông y các huyện, thành phố xây dựng 
dự toán chi tiết kinh phí tổ chức Đại hội, gửi Sở Tài chính (đối với Hội Đông y 
tỉnh), phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố (đối với Hội Đông y các 
huyện, thành phố) để xem xét trình cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Luật 
Ngân sách Nhà nước năm 25/6/2015 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 
21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân 
sách Nhà nước. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Hội Đông tỉnh và Hội Đông y các huyện, thành phố, các cơ quan 
liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: Nội vụ, Y tế; 
- UBND các huyện, TP; 
- Hội Đông y các huyện, TP; 
- Phòng Nội vụ các huyện, TP; 
- PCVP UBND tỉnh,  
các phòng: KGVX, TH, TT TH-CB 
- Lưu: VT, NC (BMB). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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