
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:      /BC-SKHCN 

 

Lạng Sơn, ngày     tháng 8  năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Công tác quản lý Nhà nước đối với các Hội 6 tháng đầu năm 2021 

và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Công văn số 640/SNV-TCBC&CCHC ngày 02/6/2021 của Sở 

Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ tình hình tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Khoa học và Công nghệ 

(Sở KH&CN) báo cáo như sau: 

I. VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CÓ LĨNH VỰC HOẠT 

ĐỘNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ  

1. Về tổ chức 

1.1. Tổng số hội thuộc phạm vi quản lý: 03 

Cụ thể: 

- Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật 

- Hội sản xuất và kinh doanh Hồng không hạt Bảo Lâm tỉnh Lạng Sơn 

- Hiệp hội Rượu Vùng cao Mẫu Sơn 

1.2. Số hội thành lập mới trong kỳ báo cáo: 0 

1.3. Số hội giải thể trong kỳ báo : 0 

1.4. Số hội có phạm vi hoạt động cả nước, liên tỉnh có văn phòng đại diện 

tại tỉnh có lĩnh vực hoạt động thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở, ngành: 0 

2. Về hoạt động 

Trong thời gian qua các Hội đều hoạt động theo đúng quy định tại Điều 

23, Điều 24 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội. Cụ thể như sau: 

2.1. Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật được thành lập theo Quyết 

định số 1607/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc cho phép thành lập Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn 

(Liên hiệp hội Lạng Sơn). Hoạt động của Liên hiệp Hội Lạng Sơn theo quy định 
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tại Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng 

Sơn Khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023, được phê duyệt kèm theo tại Quyết định số 

261/QĐ-UBND ngày 31 /01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. Tổng số 

Hội thành viên: 22 Hội thành viên trực thuộc Liên hiệp Hội với 101.145 hội viên 

thuộc các Hội thành viên; Số Hội thành viên mới kết nạp trong 6 tháng năm 

2021: 0 Hội viên tổ chức. 

Trong 6 tháng đầu năm, Liên hiệp Hội đã tham gia góp ý 02 Dự thảo, 

01 Đề án. Việc tham gia các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, 

phản biện giám định xã hội cũng đã được thực hiện rất tích cực: Chủ trì thực 

hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Ảnh hưởng của cuộc khởi nghĩa 

Hoàng Đình Kinh trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân 

dân ta”; lãnh đạo và một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành tham gia phản 

biện 06 dự thảo, đề án trên địa bàn tỉnh. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, cung cấp thông tin cho Hội 

thành viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội thành viên đã được thực 

hiện đúng quy định. Các văn bản đã được tuyên truyền, phổ biến đến các Hội 

viên như: Kế hoạch quán triệt, truyên truyền nội dung Kết luận số 93-KL/TW, 

ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị Phát động thi đua 

thực hiện thắng lợi nhiệm cụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an 

ninh năm 2021; Kế hoạch thực hiện công tác bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV và 

Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt 

Nam các cấp tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc 

hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, .... 

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác tổ chức thành công 

Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020; Cuộc thi sáng 

tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn và Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ 

thuật tỉnh Lạng Sơn. 

Xây dựng và đã đưa Trang thông tin điện tử của Liên hiệp Hội đã chính 

thức được đưa vào hoạt động tại địa chỉ http://lienhiephoi.langson.gov.vn. Trang 

thông tin điện tử của Liên hiệp Hội được xây dựng nhằm tăng cường thông tin, 

tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn của tỉnh đến với đội ngũ trí thức trên 

địa bàn tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, 

công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường...; tuyên truyền, phổ 

biến về các hoạt động của Liên hiệp Hội Lạng Sơn và các Hội thành viên. 

Tuy nhiên, Liên hiệp Hội gồm nhiều Hội thành viên đa dạng về lĩnh vực 

hoạt động, có đông hội viên nhưng Văn phòng Liên hiệp Hội lại ít người nên 
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khó khăn trong việc quản lý và giám sát; Chất lượng hoạt động của các Hội 

thành viên trong Liên hiệp Hội không đồng đều. Bên cạnh một số hội hoạt 

động khá tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực còn tồn tại những hội hoạt 

động mang tính chất cầm chừng, chất lượng hoạt động chưa cao; Công tác tư 

vấn, phản biện và giám định xã hội còn hạn chế; Liên hiệp Hội Lạng Sơn  vẫn 

chưa có sự phát triển về quy mô, số lượng các Hội thành viên; mối quan hệ 

giữa các Hội thành viên, giữa Liên hiệp Hội với các cơ quan quản lý nhà 

nước còn thiếu sự gắn kết; Liên hiệp Hội chưa được giao biên chế, bộ máy tổ 

chức chủ yếu là kiêm nhiệm. Các vị trí thường trực là các cán bộ đã nghỉ hưu, 

tuổi cao, sức khỏe có hạn; Cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí, phương tiện 

phục vụ cho công  tác còn nhiều khó khăn. 

Đồng thời, hiện nay Liên hiệp Hội đang khuyết chức danh Chủ tịch Liên 

hiệp Hội (do đồng chí Nguyễn Long Hải - Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Lạng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội đã chuyển công tác). 

2.2. Hội sản xuất và kinh doanh Hồng không hạt Bảo Lâm tỉnh Lạng 

Sơn được thành lập theo Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 Về 

việc cho phép thành lập Hội sản xuất và kinh doanh Hồng không hạt Bảo Lâm 

tỉnh Lạng Sơn. Hội là tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, 

tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Hội được thành lập từ năm 2012 đến nay đã hết nhiệm kỳ (2012-2017) và 

cần phải tiến hành Đại hội nhiệm kỳ mới theo quy định. Ngày 04/10/2017 

UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1825/QĐ-UBND của về việc 

ủy quyền quản lý chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, UBND tỉnh 

Lạng Sơn ủy quyền cho UBND huyện Cao Lộc quản lý chỉ dẫn địa lý "Bảo 

Lâm" cho sản phẩm Hồng không hạt .  

Ngày 21/9/2020, Ban chấp hành Hội đã có Công văn số 01/BCH về việc 

báo cáo tình hình hoạt động của Hội. Theo đó, Ban chấp hành Hội kiến nghị giao 

đầu mối quản lý cho UBND huyện Cao Lộc để phù hợp với tình hình quản lý của 

địa phương. 

Sau khi nghiên cứu, xem xét báo cáo của Ban chấp hành Hội và trên cơ sở 

tình hình thực tế, ngày 24/9/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công 

văn số 720/SKHCN-QLCN về việc thực hiện quản lý chỉ dẫn địa lý Hồng không 

hạt Bảo Lâm và ngày 30/9/2020 UBND huyện Cao Lộc đã ban hành Công văn 

số  2412/UBND-NN&PTNT về việc thống nhất ý kiến thực hiện quản lý chỉ dẫn 

địa lý Hồng không hạt Bảo Lâm. Cùng thống một số nội dung về quản lý CDĐL 

Hồng Bảo Lâm, như sau: 
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- Thống nhất giao cho Hội Làm vườn huyện Cao Lộc thực hiện chức năng 

vận hành quản lý nội bộ CDĐL Hồng Bảo Lâm (vì đã có kinh nghiệm trong quản 

lý nhãn hiệu tập thể Rau Cao Lộc và Chanh rừng Mẫu Sơn). 

- Hội Làm vườn huyện Cao Lộc kết nạp hội viên của Hội sản xuất và kinh 

doanh Hồng không hạt Bảo Lâm tỉnh Lạng Sơn nếu có nhu cầu tham gia là Hội 

viên Hội Làm vườn huyện Cao Lộc để tiếp tục quản lý và phát triển CDĐL Hồng 

Bảo Lâm.  

2.3. Hiệp hội Rượu Vùng cao Mẫu Sơn được thành lập theo Quyết định 

số 1087/QĐ-UBND ngày 11/7/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc cho phép 

thành lập Hiệp hội Rượu Vùng cao Mẫu Sơn. Hiệp hội hoạt động theo nguyên 

tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. Tình hình hoạt động của Hiệp hội Rượu Vùng cao Mẫu Sơn  như sau: Tổng 

số hội viên là 59 hội viên, trong đó: Hội viên là tổ chức là 07; hội viên là cá 

nhân 52. Không có người làm việc chuyên trách chuyên trách Hội. Đối với việc 

kiện toàn tổ chức Hội trong năm: Hiện tại Hiệp hội đã quá thời hạn đại hội 

nhiệm kỳ. 

Kết quả hoạt động: Hội thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền việc quản lý sử 

dụng nhãn hiệu tập thể Rượu Mẫu Sơn và vận động Hội viên sản xuất rượu đảm 

bảo chất lượng, an toàn. Kinh phí hoạt động trong năm: 0 đồng.   

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HỘI 

1. Công tác quản lý nhà nước đối với hội 

1.1. Việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 36, Điều 38, Điều 39 

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và 

quản lý hội; Thông tư 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. 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hội: Với các văn bản quy phạm 

pháp luật hiện hành, thể chế quản lý tổ chức và hoạt động của các hội quần 

chúng được thể hiện tương đối đầy đủ và vẫn đang từng bước được bổ sung, cụ 

thể hóa phù hợp với hoàn cảnh mới.  

Công tác quản lý nhà nước đối với hội được thực hiện đúng quy định. 

Thời gian qua Sở Khoa học và Công nghệ đã quan tâm tạo điều kiện phát triển 

hội, giao cho các hội thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư 

vấn, phản biện giám định xã hội, cung cấp dịch vụ công.  



5 

1.2. Việc thực hiện chủ trương của Đảng đối với hội: Sở Khoa học và 

Công nghệ đã thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến kiến thức khoa học, 

công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống đối với các Hội. 

1.3. Thường xuyên hướng dẫn các Hội thực hiện các quy định của Pháp 

luật, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. 

1.4. Việc hỗ trợ các nguồn kinh phí, nhân lực cho hoạt động của hội: Sở 

luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức Hội được tham gia vào các 

chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện giám định xã hội, cung 

cấp dịch vụ công do Sở quản lý. 

2. Đánh giá chung 

2.1. Kết quả đạt được: Các Hội trong thời gian qua đã cơ bản hoạt động 

theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ 

thuật đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến kiến thức khoa học, công 

nghệ phục vụ sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường…. tham gia các chương 

trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện giám định xã hội, cung cấp 

dịch vụ công, dạy nghề.  

2.2. Những hạn chế và nguyên nhân 

- Đối với Liên hiệp Hội: Nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp 

Hội còn chưa thực sự đổi mới, chưa tạo được sự gắn kết cần thiết giữa các Hội 

thành viên. Nguyên nhân chủ yếu là: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí, 

phương tiện phục vụ cho công  tác khoa giáo còn khó khăn. Bộ máy chủ yếu là 

kiêm nhiệm, chưa có cán bộ trong biên chế làm công tác chuyên trách Liên hiệp 

Hội. Đồng thời, Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên một số hoạt động 

của Liên hiệp Hội không đáp ứng được về tiến độ cũng như chất lượng theo như 

Kế hoạch đề ra. Đến nay, Liên hiệp hội cần được kiện toàn chức danh Chủ tịch 

Liên hiệp hội để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thông suốt, hiệu quả. 

- Đối với Hiệp hội Rượu Vùng cao Mẫu Sơn: Hoạt động của Hiệp hội còn 

rất hạn chế. Kinh phí hoạt động không có. Hiệp hội không có người làm việc 

chuyên trách. Hiện tại Hiệp hội đã quá thời hạn đại hội nhiệm kỳ. 

- Đối với Hội sản xuất và kinh doanh Hồng không hạt Bảo Lâm: Hội hầu 

như không có hoạt động. Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đang nghiên cứu 

đề xuất phương án giải thể và sắp xếp lại tổ chức để phù hợp với tình hình thực 

tế. 
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Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và quản 

lý Hội 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2021, kính gửi Sở Nội vụ tổng hợp./.   

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN (VTT) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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