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An Giang, ngày 17 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO
Về việc tổng kết công tác hội, quỹ năm 2019
Thực hiện quy định tại 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. Sở Nội vụ tỉnh An Giang
báo cáo công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ năm 2019 như sau:
1. Thực trạng tổ chức, hoạt động của hội, quỹ
1.1. Về tổ chức
a) Tổng số hội, quỹ trên địa bàn tỉnh An Giang đến nay.
- Đối với tổ chức hội: có 1.122 hội các cấp (có 895 hội đặc thù), cụ thể:
+ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh: 60 hội (có 15 hội đặc thù).
+ Hội có phạm vi hoạt động trong huyện: 122 hội (có 98 hội đặc thù).
+ Hội có phạm vi hoạt động trong xã: 940 hội (có 782 hội đặc thù).
- Đối với tổ chức quỹ: có 34 tổ chức, trong đó:
+ Quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh: 7
+ Quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện: 4
+ Quỹ có phạm vi hoạt động trong xã: 23
+ Quỹ hoạt động trong lĩnh vực xã hội: 32 quỹ; quỹ hoạt động trong lĩnh
vực từ thiện: 02 quỹ.
b) Số Hội, Quỹ thành lập mới trong năm 2019:
- Đối với tổ chức hội: 01 Hội Cổ vật tỉnh
- Đối với tổ chức quỹ: 16 Quỹ cấp xã
c) Không có hội hoạt động liên tỉnh hoặc cả nước đặt văn phòng đại diện
tại địa phương.
1.2. Tổng số người làm việc chuyên trách tại hội đặc thù: 602 người.
Trong đó:
- Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh: 108 người.
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- Hội có phạm vi hoạt động trong huyện: 182 người.
- Hội có phạm vi hoạt động trong xã: 312 người.
1.3. Kết quả hoạt động Hội, Quỹ
Trong năm 2019, các hội, quỹ hoạt động khá sôi nổi, nhất là các Hội đặc
thù đã có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội tỉnh. Một số hoạt động nổi
bật, cụ thể như sau:
- Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh:
Hoạt động của Hội trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả, góp phần
vào chủ trương xóa đói giảm nghèo chung của tỉnh nhà, nâng cao chất lượng
cuộc sống của người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo. Các cấp Hội đã
vận động tổ chức các hoạt động bảo trợ cho 197.741 lượt người với số tiền
70.627.814.000 đồng. Cụ thể như sau:
+ Khám bệnh phát thuốc miễn phí : các Huyện - Thị - Thành Hội vận
động tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 31.591 lượt người với số tiền
thuốc trị giá 3.167.303.000 đồng.
+ Trợ giúp bệnh nhân nghèo : Tỉnh Hội và các Huyện - Thị - Thành Hội
vận động trợ giúp cho 3.180 lượt bệnh nhân nghèo với số tiền 4.835.595.000
đồng.
+ Trợ giúp học sinh nghèo : Các Huyện - Thị - Thành Hội đã trợ giúp
cho 7.761 lượt học sinh nghèo với số tiền 4.086.396.000 đồng.
+ Mổ tim : Tỉnh Hội và các Huyện - Thị - Thành Hội đã đưa đi mổ tim
06 bệnh nhân xuất viện về nhà khỏe mạnh với số tiền hỗ trợ chi phí phẫu thuật
là 465.400.000.000 đồng.
+ Ngoài ra còn một số hoạt động khác như: Công tác trợ cấp thường
xuyên (8.704.870.000 đồng), Cứu trợ đột xuất (8.819.692.000 đồng), Tặng quà
Tết nguyên đán (9.561.738.000 đồng), Tặng quà Thiếu nhi 1-6, Trung thu
(1.180.000.000 đồng), Tặng nhà tình thương (1.000.843.000 đồng).
- Hội Người tù kháng chiến tỉnh:
Trong thời gian qua Hội NTKC có gặp nhiều khó khăn trở ngại, nhưng
được sự quan tâm hỗ trợ của Cấp ủy- UBND các cấp, được sự đồng tình ủng hộ
cảu nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài lực lượng tù kháng chiến; tập thể cán
bộ-hội viên NTKC các cấp đã nổ lực khắc phục mọi khó khăn với tinh thần
trách nhiệm tự nguyện, đoàn kết ra sức hoạt động đạt được kết quả như đã nêu
trong báo cáo.
Hội đã thực hiện các chương trình có định hướng, đúng theo tôn chỉ, mục
đích của Điều lệ Hội NTKC đã được phê duyệt. Kết quả hoạt động Hội đã mang
lại lợi ích thiết thực về tinh thần và vật chất cho lực lượng tù kháng chiến trong
tỉnh, đã góp phần tích cực, củng cố niềm tin của NTKC đối với Đảng và Nhà
nước. Động viên NTKC, con cháu NTKC và gia đình giữ gìn phẩm chất đạo
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đức cách mạng và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân trong thời kỳ đất nước đổi
mới và phát triển. Bên cạnh đó, công tác chăm lo chính sách cho Hội viên cũng
được quan tâm (vận động về nhà ở nhà tình thương 10 căn; vận động thăm hỏi,
tặng quà- tang chế: 241.332.000đ).
- Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh:
Năm 2019, Liên hiệp Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã đạt được nhiều kết
quả, trong đó:
+ Phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và PTNT, trường Đại học An Giang tổ
chức Hội thảo “phát triển, hợp tác, liên kết xây dựng chuỗi giá trị nông thủy sản
bền vững; Phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ tổ chức được 30 cuộc tuyên
truyền về Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh; kiểm soát giảm thiểu mất cân
bằng giới tính khi sinh và mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân cho
các nhóm đối tượng tại cơ sở.
+ Tổ chức 20 cuộc tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành
niên - thanh niên; 20 cuộc tuyên truyền phòng chống các bệnh lây truyền qua
đường tình dục và HIV/AIDS.
+ Tổ chức 02 cuộc hội thảo: mô hình nuôi lươn không bùn trong bể bạt
bằng con giống sinh sản bán nhân tạo sử dụng thức ăn công nghiệp kết hợp men
vi sinh; chăn nuôi vịt xiêm trên đệm lót lên men: lũy kế 31 cuộc/1.550 người.
+ Tham mưu UBND tỉnh tổ chức được 2 cuộc thi: Hội thi Sáng tạo kỹ
thuật tỉnh An Giang lần XI (2018-2019) và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên
nhi đồng lần VIII năm 2019.
- Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh:
Văn học, nghệ thuật đã phát hiện, khẳng định các nhân tố mới, tham gia
đấu tranh lên án cái xấu, cái ác, sự biến chất, thoái hoá về nhân cách, lối sống
và đạo đức trong một bộ phận xã hội. Lực lượng văn nghệ sĩ tỉnh nhà không
ngừng phát triển. Sự xuất hiện lực lượng sáng tác trẻ với những khả năng sáng
tạo và sự đa dạng về phong cách là dấu hiệu mới đáng trân trọng. Phong trào
văn nghệ quần chúng phát triển rộng khắp các địa phương trong tỉnh; nhiều câu
lạc bộ văn học, nghệ thuật ra đời, góp phần cổ vũ, động viên quần chúng cũng
tham gia sáng tạo để nâng cao đời sống tinh thần. Kết quả thực hiện trong năm
2019 như sau:
*Đối với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh:
+ Lĩnh vực xuất bản:
. Tạp chí Thất Sơn phát hành 12 số/năm (trung bình mỗi số in 700 bản),
số Xuân và các số chuyên đề in từ 1.000 - 1.500 bản.
. Xuất bản 14 đầu sách có chất lượng tốt của hội viên với nhiều thể loại:
thơ, truyện ngắn, bút ký, truyện ký, tạp bút, truyện vừa, ca khúc, bài ca cổ, kịch
bản sân khấu, sưu khảo.
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. Trang web Văn nghệ An Giang ra mắt tháng 12 năm 2019.
+ Lĩnh vực mở trại sáng tác và thực tế sáng tác:
Liên hiệp Hội Văn nghệ đã tổ chức 12 chuyến thực tế sáng tác (06 trong
tỉnh và 06 ngoài tỉnh), 05 trại sáng tác văn học, nghệ thuật của các chuyên
ngành.
+ Công tác triển lãm, biểu diễn và giao lưu giới thiệu tác giả tác phẩm:
. Mỹ thuật: Triển lãm Mỹ thuật chủ đề mừng Xuân 2019; Phân hội Mỹ
thuật dự Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Long
An; Triển lãm các tác phẩm từ Trại sáng tác Mỹ thuật năm 2019 chủ đề: “Quê
hương đất nước và con người An Giang” tại Phòng triển lãm Liên hiệp Hội Văn
nghệ.
. Nhiếp ảnh: Tham dự Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông
Cửu Long lần thứ 34 năm 2019 tại tỉnh Hậu Giang; Tham dự triển lãm ảnh về
chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam tại thành phố Cần Thơ.
. Biễu diễn: Phân hội Múa An Giang tổ chức cho 30 hội viên biểu diễn,
giao lưu với Trung tâm Văn hóa huyện Tịnh Biên chào mừng Kỷ niệm Ngày
giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019).
+ Công tác tổ chức các cuộc thi văn học, nghệ thuật:
Bên cạnh phối hợp với 13 tỉnh khu vực ĐBSCL luân phiên đăng cai tổ
chức các cuộc thi chuyên ngành, Liên hiệp Hội Văn nghệ phát động trong lực
lượng hội viên tích cực hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT
và báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.
* Đối với Hội cấp huyện: tiếp tục phát triển và có những khởi sắc, một số
huyện có kết quả nổi bật như sau:
+ Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Châu Đốc: Phát hành 03 tập san
Văn nghệ Châu Đốc số 1,2,3/2019; tài liệu tuyên truyền về (Ông Phạm Văn
Bạch - Cố Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Bs Phùng Văn Cung- Nguyên
Thứ trưởng Bộ Y tế) hai trí thức tiêu biểu của đất nước, địa phương.
+ Hội Văn học Nghệ thuật huyện Châu Phú: Xuất bản Tập san văn nghệ
Châu Phú số 38, nội dung Mừng kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng và mừng Xuân
Kỷ Hợi 2019, số lượng 350 cuốn, với 12 bài văn xuôi, 16 bài thơ, 2 truyện ngắn,
2 bài nhạc, 01 bài ca cổ.
+ Hội Văn học Nghệ thuật huyện Chợ Mới: Tập trung cho in ấn xuất bản
chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm như: Mừng Đảng – mừng Xuân Kỷ Hợi
năm 2019. Xuất bản tập Văn, thơ, Ca khúc và ca cổ viết về những anh hùng Liệt
Sỹ Huỳnh Thị Hưởng – Kỷ niệm ngày sinh Bác Tôn Đức Thắng (20/8/1888 –
20/8/2019); In ấn tập văn, thơ, ca khúc, ca cổ nhiều tác giả chào mừng Đại hội
VHNT huyện, chủ đề đất nước con người trên quê hương Chợ Mới.

4

+ Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Long Xuyên: đã biên tập, biên soạn
tổ chức xuất bản được 04 đầu sách với 500 quyển mỗi số và xuất bản được 01
tập thơ của Câu lạc bộ thơ – văn trực thuộc phân hội văn học; Nhân ngày thành
lập Hội và ngày sách Việt Nam, Hội cũng đã tổ chức triển lãm, giới thiệu sách;
+ Hội Văn học Nghệ thuật huyện Tịnh Biên: ngoài việc tổ chức thành
công các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện, Hội Văn học
Nghệ thuật huyện Tịnh Biên thực hiện tốt việc tổ chức, tạo điều kiện để anh chị
em văn nghệ sĩ trong và ngoài huyện tham gia sáng tác hơn 30 ca khúc, ca cổ và
nhiều tác phẩm văn, thơ quảng bá các xã Nông thôn mới và ca ngợi tiềm năng
phát triển Kinh tế, Văn hóa xã hội, An ninh quốc phòng của quê hương Tịnh
Biên anh hùng.
Ngoài ra, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê
duyệt Kế hoạch Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đến nay đã tổ chức Đại hội
xong 4 phân hội và 10/11 Hội Văn học Nghệ thuật cấp huyện
- Hội Đông y:
* Hội Đông y tỉnh:
+ Hoạt động Đông y tỉnh An Giang thuộc top đầu trong các hội thành
viên TW Hội Đông y Việt Nam; Góp phần quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc
sức khỏe nhân dân: chiếm 40% so với số lần khám bịnh cấp tỉnh, có xã vượt
41% so với số lần khám chữa bệnh cấp xã; Kế hoạch số 15-KH/TU ngày
24/8/2008 của Trung ương được người dân đồng tình và ủng hộ, mua đất, cất
nhà ngày càng tăng.
+ Về công tác khám chữa bệnh:
. Các Phòng chẩn trị Đông Y thuộc 03 cấp HĐY trên địa bàn tỉnh đã KCB
được 2.462.127 lượt, giảm 13% so cùng kỳ 2018, đạt được 79% so với kế
hoạch. Trong đó, có 03 huyện, thị xã có tỷ lệ KCB cao nhất là huyện Chợ Mới,
An Phú và thị xã Tân Châu chiếm 41,79% trên tổng số lần KCB trên toàn địa
bàn tỉnh. Chữa bệnh không dùng thuốc 784.597 lượt, chiếm 31,86% số lần KCB
bằng đông y, tăng 6% so cùng kỳ năm 2018, đạt được 96% so với kế hoạch.
. Trung tâm Đông y - Châm cứu khám chữa bệnh 14.799 lượt, giảm 24%
so cùng kỳ; số lần điều trị không dùng thuốc 17.848 lượt, chiếm 89,33% so số
lần KCB tại đơn vị.
* Hội Đông y cấp huyện:
+ Hội Đông y thành phố Châu Đốc: thực hiện chức năng chuyên môn
chăm sóc sức khỏe cho nhân dân bằng y học cổ truyền ở cộng động đạt nhiều
kết quả cao, giữ vững và duy trì được mạng lưới Chi hội Đông y và phòng chẩn
trị khóm ấp trên địa bàn thành phố, đưa công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân
dân bằng y học cổ truyền đạt 106,58%, vượt 06,58% kế hoạch đề ra với số lượt
được khám chữa bệnh 138.555 lượt người (kế hoạch 130.000 lượt/năm); tổ chức
01 hội nghị thừa kế tâm đắc chuyển giao các bài thuốc hay, cây thuốc quí cho
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các lương y phụ trách các phòng chẩn trị áp dụng trong công tác khám và điều
trị bệnh cho người dân, được Hội Đông y tỉnh An Giang đánh giá hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019, đạt đơn vị vững mạnh đứng trong tốp đầu
trong hệ thống cấp Hội Đông y tỉnh An Giang.
+ Hội Đông y huyện Chợ Mới: Hội đã thực hiện được 506.767 lượt khám
chữa bệnh miễn phí. Trong đó có 313.106 lượt khám bệnh có dùng thuốc tăng
7,5% so năm 2018 (291.138 lượt), cấp ra 1.091.158 thang thuốc (Trị giá
6.310.950..000 đồng) tăng 8,1% so năm 2018(1.008.521 thang). Thuốc Tán
18.439 kg (Trị gía 370.466.000 đồng) tăng 29,2% so năm 2018(14.268 kg),
thuốc Tiêu 22.928 kg (Trị giá 757.257.000 đồng), thuốc Tể 11.237 kg (Trị giá
619.914.000 đồng) giảm 13,6% so năm 2018(12.767 kg), thuốc Nước 2.524 lít
(Trị giá 269.640.000 đồng). Điều trị không dùng thuốc là 193.661 lượt (Trị giá
1.991.336.000 đồng) (các xã có bệnh nhân điều trị không dùng thuốc với số
lượng nhiều như xã Hòa An, Hòa Bình, Mỹ Hội Đông, Kiến An, An Thạnh
Trung, Tấn Mỹ). Tổng cộng trị giá là 10.319.563.000 đồng, tăng 44,3 % so năm
2018 tăng nhiều do số lượng thuốc tăng cộng giá thuốc tăng.
+ Hội Đông y huyện Phú Tân:
. Về khám chữa bệnh: Chăm sóc bảo vệ sức khoẻ người dân là nhiệm vụ
trọng tâm của cán bộ hội viên các cấp, thể hiện vai trò, sự tồn tại và phát triển
sự nghiệp của Hội; Công tác KCB bằng YHCT ở các cấp hội được nâng dần
chất lượng, qua đó trong năm 2019 đã khám được với tổng số lần khám 294.156
lượt người tăng 106% so với năm 2018, tổng số thang thuốc phát ra là
:1.651.392 thang, châm cứu được: 75.004 lượt. Sử dụng: 10.157 kg thuốc
tán,35.930 kg thuốc tiêu, 7.788 kg tể, và 82.566 lít thuốc nước; Với tổng giá trị
thành tiền là: 29.380.530.000 đồng.
. Về công tác Dược: để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, các cấp Hội đã
sưu tầm: 111.859 kg thuốc các loại, thu mua 7.472 kg và thu hoạch tại vườn
trồng :48.325 kg thuốc tươi; Diện tích đất trồng dược liệu ngày càng được tăng
dần nhờ cán bộ hội viên và mạnh thường quân hổ trợ, cho mượn đất, được:
93.010 m2.
+ Hội Đông y huyện Thoại Sơn: Trong năm 2019 các phòng chẩn trị tổ
chức khám và chữa bệnh bằng YHCT đạt kết quả như sau: Tổng số lần khám và
chữa bệnh: 142.614 lượt người, Trong đó: Điều trỉ bằng thuốc YHCT: 125.972
lượt người; Điều trị không dùng thuốc như (Châm cứu, xoa bóp, day ấn
huyệt…) là 16.642 lượt ngưới; Cấp phát thuốc thang các loại miễn phí; Thuốc
nam (thang) các loại 251.944 thang, thành tiền: 1.497.325.000đ; Tiền công
khám bệnh: 727.765.000 đ; Tiền công châm cứu: 181.645.000đ; Thuốc cao đơn
hoàn tán các loại: 750 kg, thành tiền: 43.050.000 đ; Tổng giá trị tiền thuốc nam
(thang); tiền công khám bệnh; tiền công châm cứu phục vụ miễn phí là: 2 tỷ
449 triệu 785 ngàn đồng.
- Hội Khuyến học tỉnh:
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Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục tập trung, đẩy mạnh hoạt động khuyến học,
khuyến tài và đã phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo triển khai, thực hiện
công tác xây dựng xã hội học tập và đạt được kết quả nội bật như sau:
+ Năm 2019, tiếp tục tuyên truyền, vận động phát triển được 21.061 hội
viên mới, nâng tổng số hội viện toàn tỉnh là 344.127, đạt 18,04% so với tổng
dân số (tăng 2,44% so với năm 2018 và vượt chỉ tiêu đã đề ra trên 3,0%). Các
đơn vị đạt tỉ lệ cao (Thành phố Châu Đốc: 24,18%, huyện Châu Phú: 21,21%;
huyện An Phú: 20,71%; huyện Phú Tân: 20,59%; Thị xã Tân Châu: 20,11%);
nhưng còn 2 đơn vị đạt tỉ lệ thấp hơn so với chỉ tiêu quy định tối thiểu (15%) là
huyện Thoại Sơn: 11,33% và huyện Chợ Mới:13,94% (mặc dù, trong năm 2019,
các đơn vị này đã phấn đấu tăng tỉ lệ hội viên so với tổng dân số tăng từ 3-4%
so với năm 2018 ).
+ Năm 2019, toàn tỉnh đã công nhận được 31.064 gia đình học tập,
nâng tổng số gia đình học tập được công nhận gia đình học tập là 242.082, đạt tỉ
lệ 45,73% so với tổng số hộ trong toàn tỉnh (tăng 7,28% so với năm 2018).
+ Toàn tỉnh đã công nhận được 108 dòng họ học tập, chiếm tỉ lệ
25,35% (108/426) so với tổng số dòng họ học tập ở địa phương; các xã,
phường, thị trấn cũng đã tổ chức kiểm tra, công nhận 1.163 cộng đồng học tập,
chiếm tỉ lệ 33,94% (1.163/3.427) và công nhận được 458 đơn vị học tập, chiếm
tỉ lệ 36,76% (458/1.246);
+ Các cấp hội đã tổ chức Đại hội biểu dương gia đình học tập, dòng
họ học tập và đơn vị học tập giai đoạn 2014-2019 đạt kết quả khá tốt, có tác
dụng động viên, cổ vũ các tổ chức khuyến học ở cơ sở và địa phương, cũng như
cộng đồng tiếp tục xây dựng các mô hình học tập đi vào chiều sâu.
+ Huy động các nguồn lực để chăm lo học sinh, sinh viên thuộc diện
hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2019, Quỹ
Khuyến học tỉnh ước huy động được trên 16 tỉ đồng. Quỹ Khuyến học đã chi
hỗ trợ tặng quà “Tiếp bước đến trường” và cấp học bổng cho học sinh, sinh viên
nghèo hiếu học trong năm 2019, với tổng kinh phí trên 15 tỉ đồng, đạt được chỉ
tiêu, kế hoạch đã đề ra.
- Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh:
Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin An Giang hoạt động theo đúng quy định của
pháp luật và Điều lệ, thực hiện tốt các mặt công tác của Hội, góp phần cùng
Đảng bộ và chính quyền đia phương chăm lo quyền lợi cho hội viên, chăm sóc,
giúp đỡ Nạn nhân da cam và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn
tỉnh, nhất là từ khi thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương
Đảng (Khóa XI) đến nay.
Những kết quả đạt được trong hoạt động cụ thể như sau:
* Kết quả vận động Quỹ tiền mặt và hiện vật (quà, xe lăn...) quy ra tiền
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Năm 2019,Tỉnh hội và 11 Hội cấp huyện, chủ yếu là Tỉnh hội, đã vận
động quỹ bằng tiền mặt và hiện vật (quà, xe lăn) quy ra tiền 1 tỷ 965 triệu 105
ngàn đồng, tăng 765 triệu 105 ngàn đồng so với kế hoạch đề ra từ đầu năm.
* Kết quả thực hiện công tác chăm sóc, giúp đỡ Nạn nhân da cam
+ Tỉnh hội vận động và chi quỹ Nạn nhân xây cất 15 căn "Nhà tỉnh
thương" 600.000.000 đồng và vốn đối ứng của 15 hộ gia đình Nạn nhân
209.000.000 đồng:
+ Ba Hội cấp huyện (Thoại Sơn, Long Xuyên, Châu Đốc) vận động và
xây cất 01 căn "Nhà tình thương", 02 căn "Nhà Đại đoàn kết", với tổng số tiền
là 170.000.000 đồng. Trong đó, vận động và chi quỹ Nạn nhân là 130.000.000
đồng, vốn đối ứng của 01 hộ gia đình Nạn nhân là 40.000.000 đồng.
+ Tổ chức thăm hỏi và trao tặng 2.606 suất quà cho Nạn nhân vào dịp tết
Nguyên đán Xuân Kỷ Hợi năm 2019 và kỷ niệm 58 năm thảm họa da cam ở
Việt Nam (10/08/1961 - 10/08/2019). với tổng trị giá 1.112.340.000 đồng.
(Trong đó: Tỉnh hội vận động và trao tặng 1.334 suất quà, tổng trị giá
616.260.000 đồng, bình quân mỗi suất quà 461.964 đồng; 11 Hội cấp huyện vận
động và trao tặng 1.272 suất quà, tổng trị giá 496.080.000 đồng, bình quân mỗi
suất quà trị giá 390.000 đồng). Ngoài ra, Tỉnh hội còn vận động và trao tặng 01
đôi bò "vỗ béo" và tiền mặt trị giá 30.000.000 đồng cho 01 gia đình nghèo khó
ở xã Vĩnh An, huyện Châu Thành có 03 người con khuyết tật bị phơi nhiễm
chất độc hóa học, và chi khác (ốm đau, tử tuất, khó khăn, công tác....) là
20.208.500 đông.
+ Tồn Quỹ Nạn nhân da cam do Tỉnh hội quản lý đến ngày 11/11/2019 là
604.847.205 đồng.
- Hội Người mù tỉnh:
+ Năm 2019 Hội Người mù tỉnh An Giang không ngừng phát triển, tập
hợp các hội viên vào tổ chức hội, chất lượng hoạt động Hội ngày càng được
nâng lên. Cán bộ hội hoạt động nhiệt tình, chăm lo đời sống hội viên. Hiện nay
tỉnh Hội có trên 1480 người mù (trong đó số người trong độ tuổi lao động
khoảng 38,5%). 100% người mù điều được hưởng trợ cấp thường xuyên theo
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính
sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
+ Công tác vận động quà cũng được kết quả cao: Hội vận động doanh
nghiệp và các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh để tặng quà cho người mù
nghèo trong các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và 02 Chi hội (gồm tiền mặt
và quà) cho 3.758 lượt người mù với tổng giá trị là: 1.992.500.000đ (mỗi phần
quà trị giá hơn 300.000 đồng đến 500.000 đồng); Kết hợp với Hội Nữ Doanh
nhân tỉnh An Giang khám bệnh, phát thuốc cho 400 người mù và người khuyết
tật huyện Châu Thành và huyện Chợ Mới hướng tới Đại hội Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024; Phối hợp với Trung Tâm
Bảo Trợ Xã Hội tỉnh An Giang tổ chức chương trình gồm: Khám bệnh, cấp
8

thuốc, tặng 300 quà cho người mù, đối tượng của trung tâm và kết hợp với đọc
sách chữ nổi có hình ảnh minh họa; Vận động các MTQ quyên góp, hỗ trợ với
số tiền là 11 triệu đồng cho Hội viên Lâm Nhơn Hòa – Tịnh Biện, điều trị bệnh
tại bệnh viên thành phố Hồ Chí Minh; Ngoài ra, Tỉnh Hội đã trợ cấp đột xuất
cho hội viên với số tiền 1 triệu đồng.
+ Cất “Nhà Tình thương” cho hội viên người mù: Từ đầu năm đến nay
tiếp nhận 35 hồ sơ xin hỗ trợ cất, sửa nhà ở do Phòng Lao động – Thương binh
và xã hội các huyện, thị, thành phố xét đề nghị tỉnh Hội hỗ trợ. Hội Người mù
tỉnh An Giang phối hợp với các nhà tài trợ đã tiến hành xác minh và triển khai
thực hiện 14 căn, tổng trị giá 616 triệu đồng. Trong đó: Mạnh Thường quân hỗ
trợ với số tiền là: 452 triệu đồng; Địa phương và gia đình đối ứng với số tiền là:
164 triệu đồng.
- Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh:
Được sự quan tâm của Tỉnh ủy và UBND tỉnh và được sự hỗ trợ của Liên
hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên
hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trong năm 2019 đã có một số hoạt động khởi sắc;
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã vận động một số tổ chức tại thành phố
Hồ Chí Minh tặng xe đạp, sách vở, quà trung thu cho học sinh nghèo hiếu học
của một số địa phương trong tỉnh; Có 02 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến
An Giang triển khai hoạt động với giá trị giải ngân 282 triệu đồng và cam kết
tài trợ 761 triệu đồng. Ngoài việc vận động các tổ chức phi chính phủ nước
ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh chú trọng đến việc vận động các hội,
quỹ trong nước cho công tác an sinh xã hội, bước đầu đã có kết quả khá tốt.
- Hội Chữ thập đỏ:
+ Hội Chữ thập đỏ tỉnh:
Hội đã chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương là
nhiệm vụ cơ bản của công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ (CTĐ). Xây dựng
tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, thật sự đóng vai trò nòng
cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo. Tiếp tục tham mưu hoàn thiện
cơ chế, chính sách, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, các tổ chức trong
và ngoài nước, thu hút nguồn lực trong hoạt động nhân đạo là con đường để Hội
khẳng định vai trò trong hoạt động nhân đạo. Qua đó thực hiện hiệu quả chính
sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, đóng góp tích cực cho Phong trào
CTĐ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.
Kết quả vận động công tác xã hội trong năm 2019 đạt 65 tỷ 357 triệu
đồng; công tác chăm sóc sức khỏe đạt 35 tỷ 446 triệu đồng; phong trào vận
động hiến máu đã tiếp nhận 18.770 đơn vị máu với tổng giá trị hoạt động đạt 07
tỷ 488 triệu đồng. Tổng giá trị hoạt động năm 2019 là: 105 tỷ 246 triệu đồng,
đạt 131% chỉ tiêu năm. So với năm 2018 tăng hơn 2 tỷ 793 triệu đồng giá trị
hoạt động năm. Tỷ suất hoạt động trong năm đạt 12,4 lần. Công tác thi đua khen
thưởng có 09/11 đơn vị huyện, thị, thành được xếp loại xuất sắc, 02 đơn vị xếp
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loại khá và có 122/156 đơn vị xã, phường, thị trấn xếp loại xuất sắc đạt tỉ lệ
75%.
- Đối với các hội còn lại hoạt động khá sôi nổi, đúng theo Điều lệ của hội
và pháp luật của nhà nước. Là lực lượng quan trọng, góp phần tích cực đưa chủ
trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống.
- Đối với hoạt động của Quỹ trên địa bàn tỉnh An Giang trong năm 2019:
phần lớn kinh phí tự đóng góp, vận động nhằm mục đích chia sẻ yêu thương,
giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, quan tâm đến sự
chăm sóc sức khỏe cộng đồng và tiếp sức cho các em học sinh nghèo vượt khó
học giỏi. Quỹ còn khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hộ nghèo có hoàn
cảnh khó khăn, góp phần phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới.
2. Công tác quản lý nhà nước đối với hội, quỹ
UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các ngành chức năng, UBND
cấp huyện triển khai thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về ngành và lĩnh
vực đối với các tổ chức hội, quỹ đúng theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày
21/04/2010 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 và Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày
12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;
Quyết số 3080/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh, về việc
công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh
An Giang, trong đó có quy định lĩnh vực hội, quỹ đảm bảo theo chủ trương cải
cách hành chính của tỉnh (các hồ sơ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử và
giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công); hỗ trợ kinh phí hoạt động
thông qua việc cấp theo biên chế cho các hội có tính chất đặc thù, giao dự án,
chương trình, đề tài gắn với nhiệm vụ được Nhà nước giao; báo cáo việc kê khai
tài sản đối với các chức danh lãnh đạo hội, quỹ theo đúng quy định; hướng dẫn,
tư vấn cho hội, quỹ giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan thủ tục hành
chính, tổ chức và hoạt động,...
Theo thẩm quyền quy định tại Điều 38, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày
21/04/2010 và Điều 45 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP. Năm 2019 UBND tỉnh đã
giải quyết theo thẩm quyền, cụ thể như sau:
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thành lập; chia, tách; sáp
nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi
hoạt động trong tỉnh. Cho phép thành lập mới Hội Cổ vật tỉnh; phê duyệt điều lệ
02 hội cấp tỉnh, cho phép 16 hội cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức đại hội thành công
tốt đẹp; có ý kiến bổ sung nhân sự cho Hội Luật gia tỉnh, Ban Đại diện Hội
Người cao tuổi huyện Chợ Mới và Hội Văn học nghệ thuật thành phố Châu
Đốc.
- Xem xét hỗ trợ đối với các hội có phạm vi hoạt động tại địa phương.
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Hỗ trợ kinh phí hoạt động thông qua giao 232 biên chế viên chức hàng
năm cho các hội có tính chất đặc thù (cấp tỉnh: 105, cấp huyện: 127), hỗ trợ
kinh phí thông qua giao nhiệm vụ và hỗ trợ kinh phí tổ chức đại hội nhiệm kỳ
của 16 hội cấp tỉnh, cấp huyện (Liên đoàn Quần vợt tỉnh AG; Đoàn Luật sư tỉnh
AG; Liên đoàn Vovinam tỉnh AG; Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến Thủy sản
tỉnh AG; Hội Đông y huyện Châu Thành, huyện Tri Tôn; các Hội văn học nghệ
thuật 10 huyện, thị xã, thành phố).
3. Những tồn tại, hạn chế
+ Việc xác định địa vị pháp lý của người công tác tại các Hội đặc thù là
công chức hay viên chức chưa được rõ ràng, ảnh hưởng đến việc tuyển dụng,
quản lý, sử dụng, đào tạo đối với lực lượng này.
+ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ chưa phân
cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép thành lập, chia tách, sáp
nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi
hoạt động trong huyện, do đó công tác quản lý nhà nước đối với hội cấp huyện
chưa đạt yêu cầu, không nắm sát tình hình hoạt động và nhân sự của hội.
+ Về nguyên tắc quản lý của Hội là tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh
phí hoạt động. Nhưng hiện nay, hầu hết các tổ chức hội đều báo cáo khó khăn
về kinh phí hoạt động.
+ Chưa quy định về quyền và nghĩa vụ của hội khi tham gia xây dựng các
cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về
lĩnh vực hoạt động của hội; khi tham gia thực hiện một số hoạt động quản lý
nhà nước, dịch vụ công thuộc lĩnh vực hoạt động của hội hay quyền tư vấn,
phản biện và giám định xã hội đối với chính sách, chương trình, đề tài, dự án do
cơ quan nhà nước yêu cầu về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của hội.
+ Khó thẩm định nguồn vốn góp để thành lập quỹ quỹ xã hội, quỹ từ thiện
trong việc nhận tài trợ từ nước ngoài theo quy định tại khoản 3 điều 12 Nghị
định 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012.
4. Đề xuất, kiến nghị Bộ Nội vụ
- Cần sớm có chủ trương sắp xếp lại các hội có chức năng tương đồng theo
tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung
ương; quy định những người làm việc ở các hội đặc thù.
- Hướng dẫn cụ thể đối với việc khoán hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện
các nhiệm vụ được đảng, nhà nước giao theo tinh thần Nghị quyết số 39NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, về tinh giản biên chế và cơ cấu lại
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hướng dẫn quản lý đối với lực lượng
công tác tại các hội có tính chất đặc thù.
- Sửa đổi khoản 2, Điều 14 - 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: “cho
phép Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân

11

dân cấp huyện được phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi
tên và phê duyệt điều lệ đối với hội có phạm vi hoạt động trong huyện”.
- Cần quy định cơ quan cụ thể thẩm định nguồn vốn góp để thành lập quỹ
trong việc nhận tài trợ từ nước ngoài quy định tại khoản 3 điều 12 Nghị định
30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012.
Sở Nội vụ xin báo cáo./.
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