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Kính gửi: 

 

 

- Các tổ chức hội cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

Thực hiện Văn bản số 201/UBND-NC ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc thực hiện Thông tư của Bộ Nội vụ về quản lý hội. 

Sở Nội vụ đề nghị các tổ chức hội cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố nghiên cứu các quy định tại Thông tư số 01/2022/TT-BNV ngày 

16/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết 

thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định 

về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và 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 (có hiệu lực từ ngày 03/3/2022) để tổ chức thực hiện, hướng 

dẫn các tổ chức hội cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện theo đúng quy định. 

Trong đó, Sở Nội vụ lưu ý một số nội dung đã được sửa đổi, bổ sung như sau: 

 1. Trường hợp hội tổ chức đại hội nhưng không báo cáo theo quy định  

- Theo quy định, trước khi tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường, 

tổ chức hội chuẩn bị hồ sơ và báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh (đối với tổ chức hội cấp huyện, cấp tỉnh), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện (đối với tổ chức hội cấp xã) về việc tổ chức đại hội. 

- Trường hợp hội tổ chức đại hội không báo cáo theo quy định thì Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân dân cấp huyện không phê duyệt 

điều lệ hội đã được đại hội thông qua (nếu có); đồng thời có văn bản gửi các cơ 

quan liên quan thông báo về việc hội chưa tổ chức đại hội đúng trình tự, thủ tục 

theo quy định của pháp luật và yêu cầu hội thực hiện việc tổ chức lại đại hội đúng 

trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

2. Về cách tính thời hạn tổ chức đại hội: 

- Đại hội nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ đại hội do điều lệ hội quy định nhưng không 

quá năm năm kể từ ngày kết thúc đại hội nhiệm kỳ trước. Trường hợp hội kéo dài 

nhiệm kỳ đại hội thì thời hạn tổ chức đại hội tiếp theo được tính kể từ ngày hội tổ 

chức đại hội nhiệm kỳ mới. 

- Đại hội bất thường: 

+ Hội tổ chức đại hội bất thường để thông qua việc đổi tên thì được tính 

thời hạn tổ chức đại hội tiếp theo kể từ ngày hội tổ chức đại hội bất thường; 



+ Trường hợp hội tổ chức đại hội bất thường để thông qua việc chia, tách; 

sáp nhập; hợp nhất hội thì hội thành lập mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội 

được tính thời hạn tổ chức đại hội nhiệm kỳ tiếp theo kể từ ngày hội tổ chức đại 

hội thành lập mới. 

3. Về việc không tổ chức đại hội theo yêu cầu được xác định là vi 

phạm pháp luật nghiêm trọng 

Hết thời hạn 6 tháng kể từ ngày hội nhận được văn bản yêu cầu tổ chức đại 

hội của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định mà hội không tổ chức đại 

hội thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp tục ban hành văn bản yêu cầu hội tổ 

chức đại hội. Nếu quá 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu tiếp tục tổ 

chức đại hội của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà hội không tổ chức đại hội 

theo yêu cầu, trừ trường hợp có lý do bất khả kháng thì được xem là vi phạm pháp 

luật nghiêm trọng. 

4. Về phiếu lý lịch tư pháp đối với nhân sự dự kiến người đứng đầu 

hội kèm theo hồ sơ xin ý kiến tổ chức đại hội 

Nhân sự dự kiến người đứng đầu hội phải có sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư 

pháp, trường hợp nhân sự dự kiến người đứng đầu hội là cán bộ, công chức, viên 

chức hoặc đã là cán bộ, công chức, viên chức nhưng đã nghỉ hưu được cơ quan 

có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ thì 

không cần phiếu lý lịch tư pháp. 

Trên đây là một số nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 

01/2022/TT-BNV, đề nghị các tổ chức hội cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố tổ chức thực hiện, hướng dẫn các tổ chức hội cấp huyện, cấp xã thực 

hiện theo đúng quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (phối hợp); 

- Phòng Nội vụ, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ 

huyện, thành phố; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Đ/c Tùng (đăng Trang thông tin điện tử sở); 

- Lưu VT, TCBC. 

GIÁM ĐỐC 

 

Vũ Quang Thắng 
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