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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 

Thực hiện Văn bản số 5310/UBND-KT ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh khí 

dầu mỏ hóa lỏng; ngày 31/8/2021, Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Công Thương tổ 

chức làm việc với lãnh đạo Hội Gas Hà Tĩnh để kiểm tra hoạt động của hội đảm bảo 

theo điều lệ hội và các quy định của pháp luật có liên quan.  

Tại buổi làm việc, Sở Nội vụ đã yêu cầu Hội Gas Hà Tĩnh báo cáo các nội 

dung: Hoạt động cụ thể của hội trong thời gian qua; tình hình thực hiện điều lệ hội; 

việc chấp hành pháp luật về hội; việc kiện toàn nhân sự hội và một số nội dung có 

liên quan khác. 

Qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu; căn cứ kết quả cuộc làm việc, Sở Nội vụ báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh như sau: 

1. Về việc chấp hành điều lệ hội  

Trong thời gian qua, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên 

việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội Gas Hà Tĩnh có phần bị ảnh hưởng, hạn 

chế. Tuy vậy, hội đã triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ công tác hội theo định kỳ 

và đột xuất; duy trì họp Ban Chấp hành định kỳ hàng tháng để bàn định hướng phát 

triển hội (hội cung cấp đầy đủ biên bản họp Ban Chấp hành hàng tháng); tham gia, 

hưởng ứng tích cực các hoạt động xã hội do địa phương phát động. 

 Hội đã bám sát điều lệ để tổ chức triển khai các hoạt động; thực hiện đúng tôn 

chỉ, mục đích; tuân thủ các nguyên tắc hoạt động; thực hiện đúng quyền hạn, nhiệm 

vụ được quy định cụ thể trong điều lệ hội; đồng thời đảm bảo quyền lợi thiết thực 

cho hội viên.  

Tuy nhiên, hiện nay hội chưa xây dựng quy chế hoạt động để cụ thể hóa một 

số nội dung điều lệ hội như: Áp dụng các biện pháp xử lý đối với hội viên vi phạm 

điều lệ gây ảnh hưởng đến hình ảnh của hội; quy định thủ tục xin vào hoặc ra khỏi 

hội… nhằm tạo cơ sở, căn cứ rõ ràng cho việc xử lý các nội dung liên quan, tránh 

gây khó khăn trong thực tiễn hoạt động của hội. 

Theo báo cáo của hội thì nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Lãnh 

đạo hội trong thời gian qua chưa có thay đổi. Tuy nhiên hội cần kiện toàn lại nhằm 

đảm bảo Ban Chấp hành có số lượng và cơ cấu phù hợp (Ban Chấp hành cần có đầy 

đủ đại diện các huyện, thành phố, thị xã để việc tuyên truyền đến hội viên đồng bộ, 

đầy đủ, thuận lợi theo địa bàn).  

Ngoài ra, hội chưa có phương pháp, hình thức thu hút, phát triển hội viên; chưa 

có nhiều hoạt động cụ thể tương xứng với một tổ chức hội có phạm vi hoạt động 

trong tỉnh từ khi được thành lập đến nay.  
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2. Về việc chấp hành pháp luật về hội 

 Theo báo cáo của hội, Ban Chấp hành hội đã phổ biến nội dung điều lệ hội và 

một số văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội đến hội viên. Tuy 

nhiên, việc tuyên truyền chưa thường xuyên, đồng bộ và phương pháp chưa thực sự 

khoa học, do vậy hiệu quả đạt được chưa cao.  

Hiện nay chưa có tình trạng vi phạm pháp luật về hội. Tuy nhiên lãnh đạo hội 

cần nắm rõ những quy định pháp luật có liên quan, thực hiện tốt hơn công tác tuyên 

truyền pháp luật về hội đối với hội viên để đảm bảo hoạt động của hội theo đúng quy 

định pháp luật. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 

của Chính phủ về kinh doanh khí và pháp luật của nhà nước. Đặc biệt tuyệt đối 

không lợi dụng danh nghĩa hội để trục lợi, gây ảnh hưởng đến thị trường Gas…, ảnh 

hưởng đến an ninh trật tự xã hội.  

3. Kiến nghị, đề xuất 

a) Đối với hội Gas Hà Tĩnh:  

- Xây dựng quy chế hoạt động của hội, kiện toàn lại Ban Chấp hành hội cho phù 

hợp với tình hình thực tiễn; báo cáo về Sở Nội vụ kết quả thực hiện trước ngày 

31/10/2021. 

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền các nội dung điều lệ và quy định pháp luật về 

hội đến toàn thể hội viên; có hình thức thu hút, phát triển hội viên, đổi mới phương 

thức hoạt động trong thời gian tới. 

- Thực hiện nghiêm túc điều lệ hội và các văn bản pháp luật có liên quan; thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ của hội quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 

21/4/2010 của Chính phủ. 

b) Kính đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan có liên quan 

tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội nhằm đảm bảo việc chấp hành điều lệ 

và pháp luật về hội của các tổ chức hội nói chung và của Hội Gas Hà Tĩnh nói riêng.  

Trên đây là báo cáo của Sở Nội vụ về kết quả làm việc với Hội Gas Hà Tĩnh.  

(Có biên bản cuộc làm việc kèm theo)./. 
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