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Lào Cai, ngày 20 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tham mưu chỉ đạo nội dung đề xuất
kiến nghị của Hội Khuyến học tỉnh

Kính gửi: Thường trực Tỉnh ủy.
Thực hiện Công văn số 144-CV/TU ngày 04/01/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về
việc khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở,
ngành liên quan nghiên cứu những kiến nghị, đề xuất của Hội Khuyến học tỉnh để
tham mưu nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy (Công văn số 39/UBND-VX ngày
06/01/2021); trên cơ sở tham mưu của các sở, ngành và căn cứ tình hình thực tế,
UBND tỉnh báo cáo, đề xuất Tỉnh ủy chỉ đạo như sau:
1. Việc thành lập Quỹ khuyến học các cấp thực hiện theo quy định tại Điều 18
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, theo đó thẩm quyền giải quyết các thủ tục về quỹ (cấp
giấy phép thành lập và công nhận điều lệ; cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách,
giải thể, đổi tên…) do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định. Do vậy, Hội Khuyến học
tỉnh lập hồ sơ theo Điều 15 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, gửi Sở Nội vụ và các
ngành có liên quan tham gia ý kiến, tiếp thu hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành.
2. Về nhân sự lãnh đạo Hội Khuyến học:
- Nhân sự lãnh đạo chuyên trách tại Hội Khuyến học tỉnh: Tỉnh ủy đã có Thông
báo số 2977-TB/TU ngày 19/3/2019, cụ thể: Hội Khuyến học cấp tỉnh, cấp huyện bố
trí (02 chuyên trách), gồm Chủ tịch hội, 01 Phó Chủ tịch hội là người nghỉ hưu tham
gia lãnh đạo hội chuyên trách. Trường hợp không có cán bộ nghỉ hưu đảm nhiệm chức
danh Chủ tịch hội, giới thiệu 01 đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo làm Chủ
tịch hội cấp tỉnh, giới thiệu 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND cấp huyện làm Chủ tịch
hội cấp huyện; cấp xã giữ nguyên như hiện nay. Trên cơ sở số lượng lãnh đạo hội
chuyên trách, các hội xây dựng kế hoạch hoạt động hội hàng năm (có tính cả nhân
công làm việc tại hội) theo văn bản số 4835/UBND-TH ngày 15/10/2019 của UBND
tỉnh Lào Cai về việc xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí ngân sách nhà
nước hỗ trợ cho các hội đặc thù được Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê
duyệt và cấp kinh phí cho các hội hàng năm.
Hiện nay, các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh đang thực hiện Luật Ngân sách năm
2015 “Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã
hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự đảm bảo; ngân
sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho các nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy định của Chính
phủ”; Kết luận số 102-KL-TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình
hình mới và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung
ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị
tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Để thực hiện các quy định trên, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban
hành Kế hoạch số 326-KH/TU ngày 14/7/2020 triển khai thực hiện Thông báo Kết
luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị;
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UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 09/11/2020 triển
khai thực hiện Thông báo Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số
102-KL-TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới. Vì vậy,
Hội Khuyến học tỉnh, Hội Khuyến học cấp huyện tiếp tục thực hiện theo Kết luận của
Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo nêu trên. Trường hợp thực sự cần thiết do yêu cầu
công việc, thì cho phép Hội Khuyến học tỉnh được ký 02 hợp đồng lao động trên cơ
sở tự cân đối nguồn kinh phí hoạt động của hội để chi trả (không sử dụng ngân sách
Nhà nước); Hội Khuyến học cấp huyện giữ nguyên.
- Chế độ thù lao cho cán bộ nghỉ hưu làm chuyên trách Hội Khuyến học cấp
huyện: thực hiện theo Luật Ngân sách năm 2015, Kết luận số 102-KL/TW ngày
22/9/2014 của Bộ chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp
hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống
chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả quy định: “Quy định chặt chẽ việc thành lập tổ
chức và hoạt động của các hội quần chúng; thực hiện nghiêm túc và nhất quán
nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật;
Nhà nước chỉ cấp kinh phí để thực hiện những nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao”,
UBND tỉnh đã có văn bản số 2730/UBND-TH ngày 19/6/2019 về việc một số nội
dung về kinh phí ngân sách nhà nước cấp theo nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao
cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp là hội có
tính chất đặc thù, văn bản số 4835/UBND-TH ngày 15/10/2019 về việc xây dựng kế
hoạch hoạt động và dự toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hội đặc thù.
Căn cứ nguồn thu theo Điều lệ hội (nguồn cấp hoạt động, hội phí, tài trợ và nguồn thu
hợp pháp…), Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố xây dựng quy chế chi tiêu
nội bộ của hội để chi trả chế độ thù lao cho lãnh đạo chuyên trách của hội theo văn
bản trên của UBND tỉnh.
3. Thành lập Cổng thông tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh: Văn phòng UBND
tỉnh sẽ chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông (cơ
quan quản lý tên miền gov.vn), đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (VNPT
Lào Cai) xây dựng mới Cổng TTĐT thành phần Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai trên
Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai; thực hiện tập huấn, bàn giao Cổng TTĐT này cho Hội
Khuyến học tỉnh để đưa vào vận hành trong tháng 02/2021. Hội Khuyến học tỉnh có
trách nhiệm tiếp nhận, quản lý vận hành Cổng TTĐT sau khi nhận bàn giao, đồng thời
không phải trả bất kỳ khoản phí nào trong quá trình vận hành, quản lý phần mềm
Cổng TTĐT.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính, TT&TT;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- CVP, PCVP2;
- Lưu: VT, TH3, BBT1, VX1.
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