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BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 28/8/2012 

của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với các Hội quần chúng 
 

 
Theo Công văn số 1825/SNV-CCHC&TCBC ngày 11 tháng 8 năm 2022 

của Sở Nội vụ về việc báo cáo 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 

28/8/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với các Hội quần chúng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(VHTTDL) báo cáo như sau: 

 
Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

CHỈ THỊ SỐ 17-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 

 
I - CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI 

THỰC HIỆN 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 

28/8/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) được triển khai, thực hiện đến các tổ chức 

cơ sở đảng, cơ quan đơn vị trong toàn ngành. Qua quán triệt, tuyên truyền và triển 

khai thực hiện đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ỷ đảng 

và thủ trưởng các đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động đối với 

các hội quần chúng. 

Các Hội thường xuyên bám sát nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch nhằm 

tuyên truyền đến các hội viên, trong quá trình thực hiện luôn đảm bảo đúng theo 

Điều lệ hội đã được nhà nước quy định. 

Các cá nhân tham gia Hội, đảm nhiệm các chức danh của Hội phát huy vai 

trò trách nhiệm trong công việc, tích cực triển khai các hoạt động của hội, góp 

phần nâng cao chất lượng hoạt động của các hội. 

Trong những năm qua, chất lượng các hội quần chúng ngày càng được nâng 

lên, đáp ứng yêu cầu tham gia sinh hoạt của hội viên. 

II - KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Tình hình tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng 

Sở VHTTDL là cơ quan quản lý nhà nước đối với 10 hội, gồm các hiệp hội, 

câu lạc bộ, liên đoàn (gọi tắt là tổ chức hội) cụ thể: 

1. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh: có 88 hội viên 
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2. Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh: có trên 2.350 hội viên 

3. Hội truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh Việt Nam tỉnh Cao 

Bằng: có 430 hội viên 

4. Hội Thơ Đường luật tỉnh: 80 hội viên 

5. Hiệp hội du lịch tỉnh: 80 hội viên 

6. Câu lạc bộ Nhiếp ảnh tỉnh: 29 hội viên 

7. Liên đoàn Cờ tỉnh: 241 hội viên 

8. Liên đoàn Quần vợt tỉnh: 600 hội viên 

9. Liên đoàn Cầu lông tỉnh: 471 hội viên 

10. Liên đoàn Bóng bàn tỉnh: trên 300 hội viên 

Trong đó: Hội có tính chất đặc thù là 01 hội (Hội Văn học Nghệ thuật), còn 

lại là 09 hội quần chúng hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản. 

2. Công tác quản lý nhà nước đối với hội 

Căn cứ Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 08/7/ 2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành quản lý nhà nước đối với các hội, quỹ hoạt động trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng. Sở VHTTDL thường xuyên quan tâm đến công tác quản lý 

nhà nước về tổ chức và hoạt động của các hội trên địa bàn. Đến kỳ Đại hội nhiệm 

kỳ của từng hội, Sở VHTTDL đều có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các hội triển 

khai, tổ chức Đại hội đảm bảo đúng quy định. Hướng dẫn các hội tổ chức và hoạt 

động theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính 

phủ và các văn bản hướng dẫn cấp trên. 

Hàng năm, Sở VHTTDL quan tâm phân công nhiệm vụ cho các đồng chí 

lãnh đạo Sở trực tiếp quản lý, chỉ đạo đối với các tổ chức hội, liên đoàn, hiệp hội 

và câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, Sở VHTTDL đã ban hành Thông báo 

số 94/TB-SVHTTDL về phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở quản lý, chỉ đạo các hội 

như sau: 

- Giám đốc Sở quản lý, chỉ đạo Hội Văn học Nghệ thuật, Hội truyền thống 

Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh Việt Nam tỉnh do phòng Quản lý Văn hóa và 

Gia đình và phòng Tổ chức pháp chế trực tiếp tham mưu. 

- Phó Giám đốc Sở quản lý, chỉ đạo Liên đoàn Bóng bàn, Liên đoàn Cờ, 

Liên đoàn Quần vợt, Liên đoàn Cầu lông do phòng Quản lý thể dục thể thao trực 

tiếp tham mưu. 

- Phó Giám đốc Sở quản lý, chỉ đạo Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc, Hội 

Thơ Đường luật do phòng Quản lý văn hóa và gia đình trực tiếp tham mưu. 

- Phó Giám đốc Sở quản lý, chỉ đạo Hiệp hội du lịch, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh 

do phòng Quản lý du lịch trực tiếp tham mưu. 

Một số tổ chức hội thường xuyên liên hệ với các phòng, đơn vị trực thuộc 

Sở được phân công theo dõi để thu thập thông tin, xin ý kiến, đề nghị hỗ trợ, 

hướng dẫn tham gia vào các hoạt động thuộc ngành. 
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Sở luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức hội được tham gia vào 

quá trình thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động, dịch vụ công trong ngành 

quản lý. 

Hiện nay, theo báo cáo của các hội, hầu hết đều tự chủ về kinh phí hoạt 

động, hoặc có nguồn tài trợ từ các tổ chức trong nước. 

3. Kết quả hoạt động của các hội 

Hoạt động của các hội chủ yếu trên cơ sở Điều lệ hội và theo chức năng, 

nhiệm vụ theo luật định. Theo báo cáo của các Hội, hiện nay các hội đã tổ chức 

xong Đại hội, đa số các hội vẫn duy trì hoạt động ổn định mặc dù kinh phí eo hẹp, 

không vận động được nguồn hỗ trợ. Trong những năm qua các hội đã tích cực 

tham gia tuyên truyền các đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà 

nước, kết quả hoạt động tiêu biểu như: 

1. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh xuất bản tạp chí Non nước Cao Bằng 

(01tháng/kỳ). Nội dung tạp chí phong phú, đa dạng về thể loại như: Chính luận, 

ký, ghi chép, truyện ngắn, thơ, lý luận phê bình, nghiên cứu, sưu tầm, nhạc, tranh, 

ảnh nghệ thuật. Mỗi kỳ tạp chí có hơn 40 tác phẩm phản ánh các sự kiện chính trị, 

thời sự, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ. Hàng 

năm hội tổ chức ngày Thơ Việt Nam, mở trại sáng tác văn học nghệ thuật, tổ chức 

cho hội viên đi thực tế sáng tác trong và ngoài tỉnh. Hỗ trợ xuất bản, công bố tác 

phẩm, công trình sáng tạo văn học nghệ thuật; tham gia liên hoan âm nhạc, triển 

lãm tranh, ảnh nghệ thuật khu vực và toàn quốc. Tạp chí Non nước Cao Bằng đã 

xây dựng được chuyên trang, chuyên mục theo chủ đề bám sát định hướng tuyên 

truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và được đánh giá cao trong công tác tuyên 

truyền báo chí địa phương. Đồng thời làm tốt chức năng là diễn đàn sáng tác văn 

học nghệ thuật của các các văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh. 

2. Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh đã tổ chức nghiên cứu sưu tầm được 

45 bài hát dân ca các dân tộc, gồm nhiều thể loại Hát then, Lượn Then, Dá hai, Pụt 

Lằn, Xà xá, Sli Giang... Sáng tác, đặt lời mới được 162 bài hát. Xây dựng được 56 

chương trình văn nghệ. Từ năm 2012 đến nay đã có trên 6.800 lượt hội viên tham 

gia chương trình dân ca vào các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh, như Qua miền di 

sản Việt Bắc, Công bố quyết định Công viên địa chất toàn cầu, Liên hoan Hát 

then-Đàn tính, gắn với các hoạt động du lịch. Công tác truyền dạy dân ca ngắn 

ngày luôn được quan tâm, đã mở nhiều lớp truyền dạy cho 556 học viên đủ các 

thành phần, lứa tuổi. Tham mưu và xây dựng dự thảo Đề án cho tỉnh về “Bảo tồn 

và phát huy dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng”. Hưởng ứng tham gia đề án: “Bảo 

tồn, phục dựng di sản văn hóa Dá hai Thông Huề, xã Đoài Dương, huyện Trùng 

khánh tỉnh Cao Bằng”. 

3. Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam tỉnh lập 

hồ sơ đề xuất Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam hỗ 

trợ kinh phí làm nhà tình nghĩa cho 36 hội viên. Trong những năm qua hội đã tạo 

được uy tín đối với các cơ quan trong địa bàn tỉnh và toàn thể hội viên, hỗ trợ thiết 

thực, kịp thời và hiệu quả nguồn kinh phí do trung ương hội và các hội viên của 

hội đóng góp, giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thương bệnh 

binh một cách thiết thực, hiệu quả. 
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4. Hội Thơ Đường luật tỉnh đã xuất bản được 8 tập thơ với các chủ đề lớn 

khác nhau, đó là: “Pác Bó Đường thi” từ tập 10 đến tập 15; tập thơ “Thơ Đường 

luật Cao Bằng” lựa chọn những bài thơ hay, đặc sắc của các tác giả giai đoạn 2005 

– 2020. Hội còn cử đoàn đại biểu tham gia các hội thảo khoa học toàn quốc về 

Thơ Đường luật do Trung ương Hội Thơ Đường luật Việt Nam tổ chức, như: Hội 

thảo “Bác Hồ với Thơ Đường luật Việt Nam”; Hội thảo “Thơ Đường luật Việt 

Nam trong dòng văn học yêu nước đầu thế kỷ XX”; Hội thảo “Thơ Đường đời Lý” 

và hội thảo về thơ Đường luật của một số tỉnh, thành phố. Hội đã có 22 hội viên 

sáng tác và xuất bản được 24 tập thơ, trong đó có 5 tập lưu hành nội bộ; 19 tập 

được các nhà xuất bản quốc gia cấp phép ấn hành. Mỗi năm hội viên còn sáng tác 

hàng trăm bài thơ Đường luật giao lưu – xướng họa trong và ngoài tỉnh, in trên 

Báo Cao Bằng, tạp chí Non nước Cao Bằng, Bản tin Thông tin trí thức, Bản tin 

Thông tin văn hóa, các chương trình văn nghệ của Đài Phát thanh – Truyền hình 

tỉnh, trên các báo, tạp chí Trung ương và các, tỉnh, thành phố khác… 

5. Hiệp hội du lịch tỉnh tuyên truyền vận động các hội viên tham gia các khóa 

bồi dưỡng nâng cao nhận thức vê Công viên địa chất Non nước Cao Bằng; tham 

gia lớp tập huấn cho đối tượng hướng dẫn viên taị các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu 

trú du lịch... Đẩy mạnh liên kết, hợp tác với Hiệp hội du lịch các tỉnh vùng Việt 

Bắc, phối hợp hỗ trợ công tác quảng bá, xúc tiến, kết nối các chương trình tour, 

tuyến thúc đẩy phát triển du lịch. Ngoài ra, hội đồng hành cùng Hiệp hội du lịch 

Thái Bình, Hội thiện nguyện Thái Bình phối hợp tổ chức chương trình thiện 

nguyện tại Cao Bằng và liên kết phát triển du lịch giữa 2 tỉnh. Tại chương trình, đã 

trao 355 áo ấm mới, 200 áo phông mới, 05 téc nước, 10 chăn ấm, bánh kẹo, mì 

tôm, tiền mặt cho 355 em học sinh trường Tiểu học – Trung học cơ sở Vần Dính, 

xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng. Tổng giá trị quà gần 200 triệu đồng. Tổ chức 

phát khẩu trang, dung dịch sát khuẩn miễn phí, tặng nhu yếu phẩm cho người dân 

có hoàn cảnh khó khăn. Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Thành 

phố Cao Bằng nhân dịp Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 

27/7/2021); hỗ trợ bà Tô Hoài Thiên (tổ 10, phường Tân Giang, thành phố Cao 

Bằng) xây nhà tình thương với số tiền 10 triệu đồng. 

6. Câu lạc bộ Nhiếp ảnh tỉnh thường xuyên bám sát các hoạt động của tỉnh 

để sáng tác các tác phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các tác 

phẩm của hội viên chiếm tỉ lệ 70-90% tổng số ảnh được treo của Hội Văn học 

nghệ thuật tỉnh tại liên hoan ảnh khu vực miền núi phía bắc hằng năm và cũng 

chiếm 80-90% tổng số ảnh được triển lãm và đoạt giải tại cuộc thi ảnh du lịch 

công viên địa chất Non nước Cao Bằng. Ngoài ra các hội viên cũng thường xuyên 

cung cấp ảnh ảnh theo yêu cầu của các cuộc triển lãm ảnh của các ngành và các ấn 

phẩm văn hóa, báo chí của tỉnh. 

7. Các Liên đoàn cờ, quần vợt, cầu lông, bóng bàn tỉnh đã phối hợp với các 

ngành chức năng tổ chức nhiều giải thi đấu trong tỉnh và tham gia các giải thi đấu 

khu vực và toàn quốc đạt được nhiều thành tích cao, góp phần quan trọng trong 

việc phát triển các phong trào thể dục, thể thao, trên địa bàn tỉnh. Duy trì việc tập 

luyện và thi đấu thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần 
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cho mọi người, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị và 

các ngày lễ, Tết ở địa phương. 

4. Kinh phí hoạt động của hội 

a) Tổng thu: 

* Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh: Tổng số thu kinh phí được cấp từ ngân sách 

nhà nước hỗ trợ gắn với nhiệm vụ được giao: 2.179.135.000đ 

* Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh: Tổng thu: không 

* Hội truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh Việt Nam tỉnh Cao 

Bằng: Tổng số thu kinh phí: 3.180.000đ 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ gắn với nhiệm vụ được giao: không 

- Kinh phí tài trợ của tổ chức, các nhân nước ngoài: không 

- Thu từ các nguồn khác: : 3.180.000đ 

* Hội Thơ Đường luật tỉnh: Tổng số thu kinh phí: 30.000.000đ 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ gắn với nhiệm vụ được giao: không 

- Kinh phí tài trợ của tổ chức, các nhân nước ngoài: không 

- Thu từ các nguồn khác: 30.000,000đ 

* Hiệp hội du lịch tỉnh: Tổng số thu kinh phí: 38.300.000đ 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ gắn với nhiệm vụ được giao: không 

- Kinh phí tài trợ của tổ chức, các nhân nước ngoài: không 

- Thu từ các nguồn khác: 38.300.000đ 

* Câu lạc bộ Nhiếp ảnh tỉnh: Không có 

* Liên đoàn Cờ tỉnh: Tổng số thu kinh phí: 24.500.000đ 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ gắn với nhiệm vụ được giao: không 

- Kinh phí tài trợ của tổ chức, các nhân nước ngoài: không 

- Thu từ các nguồn khác: 24.500.000đ 

* Liên đoàn Quần vợt tỉnh: Tổng số thu kinh phí: 31.000.000đ (quỹ tồn năm 

2020) , Trong đó: 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ gắn với nhiệm vụ được giao: không 

- Kinh phí tài trợ của tổ chức, các nhân nước ngoài: không 

- Thu từ các nguồn khác: 31.000.000đ 

* Liên đoàn Cầu lông tỉnh: Tổng số thu: 920.000đ (quỹ tồn từ năm 2020), 

Trong đó: 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ ngắn với nhiệm vụ được giao: không 

- Kinh phí tài trợ của tổ chức, các nhân nước ngoài: không 
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- Thu từ các nguồn khác: 920.000đ 

* Liên đoàn Bóng bàn tỉnh: Tổng số thu kinh phí: 6.000.000đ (quỹ tồn năm 

2020) , Trong đó: 

- Ngân sách nhà nước: không. 

- Xã hội hóa: 6.000.000đ. 

b) Tổng chi: 

* Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh: Tổng số chi: 2.179.135.000đ. Trong đó: 

- Chi cho các hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Hội: 1.850.000.000đ 

- Chi hoạt động quản lý Hội: 1.177.000.000đ 

* Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh: không có 

* Hội truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh Việt Nam tỉnh Cao 

Bằng: Tổng số chi kinh phí: 3.180.000đ 

- Chi cho hoạt động thực hiện nhiệm vụ của hội: 3.180.000đ 

- Chi hoạt động quản lý hội: Không 

* Hội Thơ Đường luật tỉnh: Tổng số chi kinh phí: 30.000,000đ 

- Chi cho hoạt động thực hiện nhiệm vụ của hội: 30.000,000đ 

- Chi hoạt động quản lý hội: không 

* Hiệp hội du lịch tỉnh: Tổng số chi kinh phí: 38.300.000đ 

- Chi cho hoạt động thực hiện nhiệm vụ của hội: 38.300.000đ 

- Chi hoạt động quản lý hội: không 

* Câu lạc bộ Nhiếp ảnh tỉnh: không 

* Liên đoàn Cờ tỉnh: Tổng số chi kinh phí: 24.500.000đ 

- Chi cho hoạt động thực hiện nhiệm vụ của hội: 24.500.000đ 

- Chi hoạt động quản lý hội: không 

* Liên đoàn Quần vợt tỉnh: Tổng số chi kinh phí: 31.000.000đ 

- Chi cho hoạt động thực hiện nhiệm vụ của hội: 31.000,000đ 

- Chi hoạt động quản lý hội: không 

* Liên đoàn Cầu lông tỉnh: Tổng số chi: 920.000 đ, Trong đó: 

- Chi cho các hoạt động thực hiện của hội: 920.000đ 

- Chi hoạt động quản lý hội, quỹ: không 

* Liên đoàn Bóng bàn tỉnh: Tổng số chi kinh phí: 6.000.000đ 

- Chi cho các hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Liên đoàn: 6.000.000đ 

- Chi cho hoạt động quản lý: không. 
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III - ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Trong những năm qua, các hội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo của các cơ quan, ban ngành liên quan, tạo điều kiện để các hội hoạt động theo 

đúng quy định của pháp luật. Sở VHTTDL thường xuyên phối hợp chặt chẽ với 

các hội để hỗ trợ trong vấn đề chuyên môn, địa điểm họp và làm việc... của hội và 

tham gia vào các chương trình hoạt động của ngành. Qua theo dõi, nhận thấy hoạt 

động của hội cơ bản ổn định, các hoạt động được duy trì thường xuyên có hiệu 

quả đã góp phần cùng Sở VHTTDL thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Hoạt động của các hội cơ bản theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang 

trải về kinh phí, tuân thủ pháp luật và Điều lệ hội. Các tổ chức hội triển khai thực 

hiện các chương trình, kế hoạch hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ của hội và 

theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng 

tổ chức hội quần chúng. 

Các tổ chức hội đã và đang phát huy những kết quả đạt được trong thời gian 

qua, đồng thời luôn cố gắng chia sẻ, khắc phục những khó khăn, đảm bảo về tổ 

chức, hoạt động hiệu quả. 

2. Hạn chế 

Một số hội hoạt động không hiệu quả, còn mang tính hình thức; chưa phát 

huy được vị trí, vai trò trong các hoạt động; nhận thức của một số tổ chức hội, của 

hội viên chưa đầy đủ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình. 

Đội ngũ lãnh đạo các hội đa số là kiêm nhiệm hoặc người lớn tuổi đã về 

hưu, do đó thời gian dành cho công tác hội không nhiều. 

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của một số hội chưa được 

đảm bảo. Tính chủ động vươn lên của một số hội chưa cao, chưa đảm bảo nguyên 

tắc tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh phí hoạt động, còn nặng tư tưởng trông 

chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước; chưa chủ động huy động từ các nguồn, gây quỹ 

hoạt động một cách phù hợp theo điều lệ cũng như theo quy định của pháp luật. 

 

Phần thứ hai 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN 

CHỈ THỊ SỐ 17-CT/TW TRONG THỜI GIAN TỚI 

 
I - NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012, Kết 

luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về việc tiếp tục đổi 

mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng và các chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác hội quần chúng. 

2. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội. Tăng 

cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, định hướng để các hội hoạt động hiệu quả, 
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đúng Điều lệ hội và quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của hội quần 

chúng. 

3. Các hội quần chúng tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, chấp hành và 

tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện tốt nguyên tắc tự nguyện, tự quản, 

tự đảm bảo kinh phí hoạt động. 

4. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức hội; đổi mới nội dung, phương 

thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Tăng cường sự phối hợp, gắn kết 

giữa các hội viên. Hoạt động của hội phải thực sự đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng 

chính đáng của hội viên. 

II - KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không có 

Trên đây là báo cáo 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 

28/8/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng của Sở VHTTDL. 
 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, TCPC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Sầm Việt An 
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