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Số:           /UBND-NV 
 

V/v cho phép Hội Chữ thập đỏ xã  

Thiện Tân Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hữu Lũng, ngày  tháng 10 năm 2021 

 
 

Kính gửi: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thiện Tân. 

 

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;  

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy 

định chi tiết thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 và Nghị định 

số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ.  

Sau khi xem xét hồ sơ xin phép tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của Hội Chữ thập 

đỏ xã Thiện Tân, Ủy ban nhân dân huyện nhất trí cho Hội Chữ thập đỏ xã Thiện 

Tân tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ 

ngày tổ chức Đại hội, Ban lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ xã Thiện Tân có trách nhiệm 

hoàn thiện hồ sơ Đại hội gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Nội vụ), hồ sơ 

gồm:    

          1. Báo cáo kết quả Đại hội; 

2. Biên bản bầu Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra (có danh sách trích ngang kèm 

theo);  

3. Lý lịch người đứng đầu Hội (nếu người đứng đầu chưa gửi lý lịch); 

4. Chương trình hoạt động của Hội; 

5. Nghị quyết Đại hội;    

6. Danh sách Hội viên chính thức của Hội. 

Đề nghị Hội Chữ thập đỏ xã Thiện Tân thực hiện các nội dung nêu trên./.  

 

Nơi nhận:                                                                          KT.CHỦ TỊCH 

- Như trên;                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH 
- CT, PCT UBND huyện; 

- Hội CTĐ huyện; 

- UBND xãThiện Tân; 

- Lưu VT, NV.  

 

 

                                                                                                  Trần Quốc Phong 
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