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KẾ HOẠCH
Công tác quản lý Hội, Quỹ năm 2021

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính
phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 93/2019/NĐ-CP
ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội,
quỹ từ thiện;
Nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước đối với công tác Hội, Quỹ
trên địa bàn Huyện. Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng Kế hoạch công tác quản lý
Hội, Quỹ năm 2021, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
đến toàn thể hội viên, thành viên. Qua đó, tạo điều kiện để các tổ chức này hoạt
động đúng tôn chỉ, mục đích theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
Rà soát, sắp xếp các tổ chức Hội, Quỹ từ cấp Huyện đến cấp xã, góp phần
tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả, chất lượng đối với công tác Hội, Quỹ.
2. Yêu cầu
Việc tuyên truyền phải đảm bảo trọng tâm, gắn gọn, dễ hiểu phù hợp với
Điều lệ Hội, Quỹ và thực hiện theo chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước.
Củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, Quỹ không làm ảnh hưởng đến hoạt động
thường xuyên của Hội, Quỹ cũng như đảm bảo chế độ chính sách có liên quan
theo quy định của pháp luật.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền
Phổ biến, quán triệt Kết luận số 58-KL/TW ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư
về độ tuổi tham gia công tác hội; Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019
của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Nghị định số
45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức,
hoạt động và quản lý hội; Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 04 năm
2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày
21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý
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hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Thông tư số
04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 93/2019/NĐ-CP ngày
25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và
các chủ trương khác có liên quan.
2. Công tác quản lý Hội, Quỹ
a) Đối với quản lý Hội
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 27/11/2018 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 29/01/2019 của Ủy ban
nhân dân Tỉnh về thực hiện sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức hội, trong
đó, tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, ổn định hoạt động các hội cấp
Huyện, cấp xã.
Rà soát, thực hiện chế độ thù lao đối với các Hội đặc thù theo hướng dẫn
của Sở Tài chính tại Công văn số 1833/STC-QLNS ngày 06 tháng 8 năm 2020 về
việc hướng dẫn quy định mức hỗ trợ thù lao cho Hội có tính chất đặc thù và người
mù trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Phối hợp triển khai, tổ chức Đại hội Hội Người cao tuổi cấp xã nhiệm kỳ
2021 - 2026 (Hoàn thành trong quý I năm 2021) và Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ
2016 - 2021 của Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cấp huyện (Hoàn thành trong
quý II năm 2021).
b) Đối với quản lý Quỹ:
Tiếp tục thực hiện Công văn số 245/UBND-KT ngày 17 tháng 4 năm 2020
của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc kiện toàn các quỹ xã hội, quỹ từ thiện theo
Nghị định số 93/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, chú trọng rà soát, công
nhận đủ điều kiện hoạt động và kiện toàn (công nhận) Hội đồng quản lý Quỹ theo
Điều 25, Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, đảm bảo các Quỹ hoạt động theo Điều lệ
và quy định pháp luật hiện hành.
3. Công tác kiểm tra, hướng dẫn
Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định pháp
luật liên quan đến công tác quản lý Hội, Quỹ đối với Ủy ban nhân dân cấp xã.
4. Chế độ thông tin, báo cáo
- Đối với công tác Hội: Định kỳ báo cáo công tác quản lý Hội theo mẫu
quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 04 năm 2013 của Bộ
Nội vụ.
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- Đối với công tác Quỹ: Định kỳ báo cáo công tác quản lý Quỹ theo mẫu
quy định tại Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ
Nội vụ.
Ngoài ra, còn báo cáo công tác quản lý Hội, Qũy theo yêu cầu đột xuất của
Sở Nội vụ.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Huyện.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Hội đặc thù cấp Huyện và Ban Đại diện Hội Người cao tuổi Huyện
Xây dụng Kế hoạch và tổ chức triển khai đến hội viên, thành viên; chủ
động, tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội của địa phương.
Ban đại diện Hội Người cao tuổi Huyện tăng cường triển khai công tác tổ
chức Đại hội Hội Người cao tuổi cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Hội nghị tổng
kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cấp huyện theo
thời gian quy định.
2. Các phòng, ban, ngành Huyện
Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tạo điều kiện để Hội, Quỹ tham gia
vào việc thực hiện xã hội hóa các hoạt động phát triển y tế, văn hóa, giáo dục,
khoa học và công nghệ, thể dục thể thao; xem xét, tạo điều kiện để Hội, Quỹ tham
gia một số dịch vụ công mà Hội, Quỹ có điều kiện và khả năng thực hiện theo quy
định của pháp luật.
3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Xây dựng Kế hoạch, triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý
Hội, Quỹ năm 2021, nhất là triển khai tốt công tác tổ chức Đại hội Hội Người cao
tuổi cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Tạo điều kiện để Hội, Quỹ hoạt động có hiệu quả, khuyến khích các hoạt
động của Hội, Quỹ gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương.
- Định kỳ, đột xuất báo cáo công tác quản lý Hội, Quỹ theo yêu cầu.
4. Phòng Tài chính và Kế hoạch
Thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện các nội dung liên quan đến
hoạt động của Hội, Quỹ được nhà nước hỗ trợ kinh phí theo quy định.
5. Phòng Nội vụ
Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công tác Hội, Quỹ theo đúng quy định của
pháp luật; định kỳ, đột xuất tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện báo cáo
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Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Nội vụ) về công tác Hội, Quỹ; kịp thời tham mưu
Ủy ban nhân dân Huyện biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích
xuất sắc trong công tác Hội, Quỹ.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương thực hiện tốt Kế hoạch này.
Trong qua trình thực hiện có vướng mắc hoặc phát sinh nhiệm vụ mới theo chủ
trương của Tỉnh, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện (qua Phòng Nội vụ) để
tổng hợp, điều chỉnh cho phù hợp./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- TT/HU, TT/HĐND Huyện;
- CT, các PTC/UBND Huyện;
- Các phòng, ban, ngành Huyện;
- Các Hội đặc thù Huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Khơi

