
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Sơn La, ngày         tháng      năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt tổng số người làm việc của các tổ chức hội có  

tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Sơn La năm 2023 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của 

Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;  

Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 

21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ 

Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 

năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị 

định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 71/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2011 của 

Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với 

hội có tính chất đặc thù; 

Căn cứ Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự 

nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, các tổ chức hội đặc thù tỉnh 

Sơn La năm 2023; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 966/TTr-SNV ngày   

21 tháng 12 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao số lượng người làm việc của các tổ chức hội có tính chất đặc 

thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Sơn La năm 2023 là: 70 người (có biểu chi tiết 

kèm theo). 

Điều 2. Chế độ, chính sách đối với người công tác tại các tổ chức hội thực 

hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 7 Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 

16/4/2013 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ.  
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Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giám đốc Sở Nội vụ: Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử 

dụng số lượng người làm việc và thực hiện các quy định về quản lý vị trí việc 

làm trong các hội có tính chất đặc thù.  

2. Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các hội có tính 

chất đặc thù thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy 

định của pháp luật.  

3. Các hội có tính chất đặc thù có trách nhiệm: Căn cứ số lượng người làm 

việc được giao, chủ động sắp xếp để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 

được giao.   

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nội 

vụ, Tài chính; Kho bạc nhà nước tỉnh; các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn 

tỉnh Sơn La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;   

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Như Điều 4; 

- Lưu: VT, NC, Hiệp(10b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

  ỦY BAN NHÂN DÂN 

        TỈNH SƠN LA 
 

   

BIỂU TỔNG HỢP 

GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC HỘI ĐẶC THÙ NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày          /12/2022 của UBND tỉnh) 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Số lượng người 

làm việc được 

phê duyệt năm 

2022 

Số lượng người 

làm việc được 

phê duyệt năm 

2023 

Ghi  

chú 

  TỔNG SỐ: 70 70   

1 Hội Nhà báo 4 4   

2 Hội Ngành nghề nông nghiệp, nông thôn 5 5   

3 Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi 9 9   

4 Hội Khuyến học 2 2   

5 Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật 7 7   

6 Hội Chữ thập đỏ 8 8   

7 Liên Minh hợp tác xã 12 12   

8 Ban đại diện Hội Người cao tuổi 2 2   

9 Hội Khoa học lịch sử 4 4   

10 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật 8 8   

11 Hội Luật gia 4 4   

12 Hội người mù 5 5   
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