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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xác định hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ  

hoạt động trong phạm vi tỉnh Quảng Nam 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ 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; 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 ngày 21/4/2010 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Quy định hội có tính chất đặc thù; 

Căn cứ Kế hoạch số 310-KH/TU ngày 17/4/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam 

về thực hiện Thông báo kết luận số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 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”; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều chỉnh 

danh mục các hội quần chúng;       

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1416/TTr-SNV ngày 

07/7/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Xác định hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (trước đây gọi 

là hội có tính chất đặc thù) hoạt động trong phạm vi tỉnh Quảng Nam, gồm: 

1. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật. 

2. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị. 

3. Hội Văn học nghệ thuật. 

4. Hội Nhà báo. 

5. Hội Luật gia. 

6. Hội Đông y. 

7. Hội Người mù. 

8. Hội Khuyến học. 

9. Hội Chữ thập đỏ.  

10. Liên minh Hợp tác xã.  



11. Hội Cựu thanh niên xung phong. 

12. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi. 

13. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin. 

14. Hội Bảo trợ Người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo. 

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 

của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định hội có tính chất đặc thù, Điều 1 của 

Quyết định này và tuỳ theo điều kiện thực tế, khả năng ngân sách của địa 

phương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xác định hội 

được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trên địa bàn mình quản lý. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 

3044/QĐ-UBND ngày 27/9/2011 và Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 

07/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác định hội có tính chất đặc thù 

hoạt động trong phạm vi tỉnh Quảng Nam. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, 

Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 

Chủ tịch các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Quảng Nam 

và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, NC. 
 

 

   CHỦ TỊCH 
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