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      Hồng Lĩnh, ngày            tháng 8 năm 2022 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh 
 

Thực hiện Văn bản số 1421/SNV-XDCQ&TCBC ngày 03/8/2022 của Sở 

Nội vụ về việc đề nghị góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 

45/2010/NĐ-CP. Sau khi nghiên cứu, Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh có ý 

kiến như sau: 

- Tại khoản 2 Điều 7 Dự thảo quy định: Đối với các hội do Đảng, Nhà 

nước giao nhiệm vụ đã được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động theo số 

biên chế đã được giao thì được ngân sách nhà nước khoán kinh phí hoạt động 

theo số biên chế đã giao. Đối với hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ mà 

không được giao biên chế thì được ngân sách nhà nước cấp kinh phí theo nhiệm 

vụ được cấp có thẩm quyền giao. Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được 

hỗ trợ cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động. 

Đề nghị sửa thành: Đối với các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã 

được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động theo số biên chế đã được giao 

thì được ngân sách nhà nước khoán kinh phí hoạt động theo số biên chế đã giao. 

Đối với hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ mà không được giao biên chế thì 

được cấp kinh phí  đủ để hoàn thành nhiệm vụ đươc giao. Hội do Đảng, Nhà 

nước giao nhiệm vụ được hỗ trợ cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động. 

- Tại Điều 9 Dự thảo đề nghị thêm thẩm quyền giao nhiệm vụ của hội cấp 

trên trực tiếp. 

- Tại Điều 24 của Dự thảo đề nghị bổ sung làm rõ thêm về độ tuổi khi 

tham gia lần đầu, lần thứ 2 của người đứng đầu tổ chức Hội. 

- Các nội dung khác đồng ý với nội dung dự thảo Nghị định. 

Trên đây là góp ý của Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, kính gửi Sở Nội 

vụ xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Ban Dân vận Thị ủy; 

- Các phòng: Nội vụ, LĐTBXH, Tư pháp; 

- Các hội xã hội thị xã; 

- UBND các phường, xã; 

- Cổng thông tin điện tử thị xã; 

- Lưu: VT, NV. 
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