
MẪU SỐ 03 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HOÀNG VĂN THỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /BC-UBND    Hoàng Văn Thụ, ngày 28 tháng 6 năm 2021 

BÁO CÁO 

Tình hình tổ chức, hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 

và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 

Thực hiện Công văn số 1723 /UBND-NV ngày 7/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Văn Lãng về việc thực hiện quy định chế độ báo cáo định kỳ tình 

hình tổ chức, hoạt động và quản lý hội trên địa bàn huyện, UBND xã Hoàng 

Văn Thụ báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động 6 tháng đầu năm năm 2021 và 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm/năm 2021 như sau: 

I. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI 

1. Về tổ chức 

a) Tổng số hội trên địa bàn: 07    

Trong đó: 

- Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh: 0 

- Hội có phạm vi hoạt động trong huyện: 0 

- Hội có phạm vi hoạt động trong xã: 07 

b) Số hội thành lập mới trong năm: 0   

Trong đó: 

- Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh: 0 

- Hội có phạm vi hoạt động trong huyện: 0 

- Hội có phạm vi hoạt động trong xã: 0 

c) Số hội giải thể trong năm: 0 

Trong đó: 

- Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh: 0 

- Hội có phạm vi hoạt động trong huyện: 0 

- Hội có phạm vi hoạt động trong xã: 0 

d) Tổng số hội có phạm vi hoạt động cả nước, liên tỉnh có văn phòng đại 

diện tại địa phương: 0 

đ) Tổng số tổ chức, đơn vị có tư cách pháp nhân thuộc hội: 0 

Trong đó số thành lập mới trong năm: 0 

e) Tổng số hội viên: 540 
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Trong đó tổng số hội viên mới kết nạp trong năm: 05 người 

2. Tổng số người làm việc chuyên trách tại hội: 01 

Trong đó: 

a) Số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao: 01 

- Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh: 0 

- Hội có phạm vi hoạt động trong huyện: 0 

- Hội có phạm vi hoạt động trong xã: 01 

b) Số người làm việc tại hội do hội tự hợp đồng: 0 

- Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh: 0 

- Hội có phạm vi hoạt động trong huyện: 0 

- Hội có phạm vi hoạt động trong xã: 0 

3. Về hoạt động 

Tại UBND xã Hoàng Văn Thụ có 06 tổ chức hội đang hoạt động hiệu quả 

gồm: Hội  Khuyến học, Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Hội 

liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Cựu giáo chức. 

Đoàn thanh niên, trong năm đã tổ chức được nhiều hoạt động tình nguyện 

như: làm đường GTNT tại thôn, đường vào UBND xã, trồng cây phân tán… 

Hội chữ thập đỏ: luôn tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến máu 

tình nguyện. Phối hợp tổ chức thăm khám bệnh cho người dân. 

Hội người cao tuổi: Luôn quan tâm, chăm sóc sức khỏe cho người cao 

tuổi, tổ chức lễ mừng thọ, tổ chức các buổi sinh hoạt, tạo đời sống tinh thần vui 

vẻ cho người cao tuổi. 

Hội khuyến học: Tổ chức tuyên truyền đến nhân dân cho con em đi học 

đúng độ tuổi. Phát động các cuộc thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ 

lớn. Khen thưởng những cá nhân có thành tích học tập xuất sắc… 

Hội Đông y: Tư vấn sử dụng thuốc đông y cho bà con nhân dân. 

Hội Cựu giáo chức: Tập hợp, gắn kết tất cả cựu giáo chức của xã, chăm 

sóc, giúp đỡ nhau…phát huy truyền thống tốt đẹp của người nhà giáo Việt Nam 

Riêng Hội Cựu thanh niên xung phong do các hội viên tuổi cao sức yếu, 

hội hoạt động chung cụm 03 xã (Hoàng Văn Thụ, Nhạc Kỳ, Hồng Thái) nên khó 

khăn trong việc tập trung sinh hoạt. 

4. Về kinh phí 

4.1 Tổng số thu kinh phí trong kỳ báo cáo:................................................. 

Trong đó: 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ gắn với nhiệm vụ được giao 
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- Kinh phí tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài 

- Thu từ các nguồn khác 

4.2 Tổng số chi kinh phí trong kỳ báo cáo: 122.438.000đ 

Trong đó: 

- Chi cho các hoạt động thực hiện nhiệm vụ của hội:101.438.000đ 

- Chi hoạt động quản lý thường xuyên của hội: 21.000.000đ 

(Chi tiết theo Biểu số 01-CH và Biểu số 02-CH kèm theo) 

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HỘI 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền công tác phối hợp giữa 

các ban ngành, đoàn thể về công tác Hội trong năm qua được thực hiện khá tốt. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến  chính sách pháp luật nhà nước cho các Hội 

viên trên địa bàn được quan tâm, bằng nhiều hình thức: Như tổ chức các hội 

nghị, tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt hội, các tổ chức hội tham gia các buổi 

hoạt động từ thiện xã hội... 

 Trong  năm qua công tác hội luôn được thực hiện việc duy trì đều đặn chế độ 

sinh hoạt, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ Hội viên.  

Công tác Hội luôn được chú trọng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng 

cho cán bộ hội viên, quán triệt đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng. 

Công tác Hội luôn được xác định người cán bộ là hạt nhân của tổ chức hội, vì 

vậy các hội luôn được thường xuyên duy trì sinh hoạt đều đặn để làm tốt công 

tác giáo dục tư tưởng. Trong các buổi sinh hoạt của tổ chức hội nâng cao nhận 

thức tư tưởng, phẩm chất đạo đức năng lực của hội viên được xác định là nội 

dung chính 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG; ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Những kết quả đạt được 

 Công tác hoạt động của Hội luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền quan 

tâm, chất lượng hoạt động được tăng cường, công tác kiểm tra được tiến hành 

thường xuyên. Cán bộ, hội viên từng bước được nâng cao trình độ chính trị, 

phương thức hoạt động của hội có sự  đổi mới. 

2. Những tồn tại, hạn chế 

 Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến giáo dục pháp luật, chính 

sách nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống cho hội viên chưa đáp ứng 

được nhu cầu trong trong tình hình mới,  một số hội chưa thực sự sâu sát, chưa 

kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những bức xúc của hội viên, Đoàn viên để 

có biện pháp giúp đỡ. Trong công tác quản lý của các hội viên chưa nắm được 

Điều lệ của Hội, chế độ báo cáo còn chậm chưa được đầy đủ các nội dung nên 

ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Việc vận động Hội viên đóng góp 

Hội phí còn gặp nhiều khó khăn. 
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Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác Hội  6 tháng đầu năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân xã Hoàng Văn Thụ./. 

Nơi nhận: 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Hồng Nhung 
 

 



BIỂU 01 - CX 

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND, ngày 28 tháng 6 năm 2021 của UBND xã) 

(Áp dụng cho Ủy ban nhân dân cấp xã) 

 

TT Tên hội 

Ngày 

thành 

lập/ 

Quyết 

định 

thành 

lập 

Ngày tổ 

chức Đại hội 

gần nhất 

Địa chỉ 

trụ sở 

Hội 

Điện 

thoại 

liên 

lạc 

Tổng số người làm  

việc chuyên trách  

tại hội  

Kinh phí (nghìn đồng) 

Tổng 

số 

 hội 

viên 

Ghi 

chú 

Thu Chi 

Biên 

chế 

được 

giao 

Hợp đồng Tổng  

Nhà  

nước 

hỗ trợ 

Nước 

ngoài  

tài trợ 

Thu 

từ  

nguồn 

khác 

Tổng 

Chi 

thực 

hiện 

nhiệm 

vụ 

Chi 

quản 

 lý hội 

(chi 

thường 

xuyên) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 

I Xã Hoàng Văn Thụ         
    

                  

1 

Hội Liên hiệp 

thanh niên 

Việt Nam 

  11/4/2019     

01    
 

      87.134  87.134    172   

2 
Hội Người 

cao tuổi 
  2015     

    
        20.152  7.152  13.000  294   

3 

Hội Chữ 

thập đỏ   
2016 

                 13.152 7.152  6.000  12   

4 Hội Khuyến học 

 
25/11/2020 

           
16 

 5 Hội Đông Y 

 
21/11/2019 

        
2.000 

 
2.000 11 

 6 Hội Cựu giáo chức   10/2018                       32   

7 

Hội Cựu Thanh 

niên xung phong 

 

11/4/2019 

           

3 
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BIỂU 02 -CX 

DANH SÁCH HỘI VÀ CÁC CHỨC CHỦ TICH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND, ngày 28 tháng  6  năm 2021 của UBND xã) 

(Áp dụng cho Ủy ban nhân dân cấp xã) 

 

STT Họ và tên Chức danh Địa chỉ 
Số điện  

thoại  

Chức danh 

kiêm 

nghiệm 

Ghi 

chú 

A 6 7 8 9 10 11 

A HỘI CÓ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG TRONG XÃ 

I Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam   Trụ sở UBND xã       

  Liễu Quốc Hưng Chủ tịch 
 

0962764520 
 

  

  Âu Văn Toản Phó Chủ tịch 
 

0389273477 
 

  

II Hộị Đông y   Trạm y tế xã 
 

    

 
Hứa Việt Khoa Chủ tịch 

 
0359583959 

  

 
Chu Thị Duyên Phó Chủ tịch 

 
0383681153 

  
III Hội người cao tuổi 

 
Trụ sở UBND xã 

   

 
Nông Thế Hiệu Chủ tịch 

 
0374694151 

  

 
Chu Thị Phương Phó Chủ tịch 

 
0385505775 

  
IV Hội chữ thập đỏ 

 
Trụ sở UBND xã 

   

 
Chu Thị Duyên Chủ tịch 

 
0383681153 

  

 
Chu Văn Công Phó Chủ tịch 

 
0818440316 

  
V Hội khuyến học 

 
Trụ sở UBND xã 

   

 
Hoàng Hồng Nhung Chủ tịch 

 
0383091692 
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Nông Thị Diễn Phó Chủ tịch 

 
0398760384 

  
VI Hội cựu giáo chức 

     

 
Chu Thị Loan Chủ tịch 

 
0364150098 

  
VII Hội cựu thanh niên xung phong 

     

       

       

Lưu ý: Biểu 02-CH áp dụng cho kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2021; các kỳ sau chỉ báo cáo khi có sự thay đổi về nhân sự. 
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