
DỰ THẢO           

BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HỘI 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU BỘ TIÊU CHÍ 

1. Mục đích 

a) Bộ Tiêu chí đánh giá hội (Bộ Tiêu chí) là công cụ để các hội tự đánh giá về tổ chức, hoạt động được khách 

quan, công bằng và minh bạch nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chủ của hội, 

góp phần phát huy vai trò của hội tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

b) Là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước nắm được về tổ chức, hoạt động của hội, đề xuất biểu dương khen 

thưởng hội có thành tích hoạt động hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ hội, góp phần nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước về hội. 

2. Yêu cầu 

a) Bộ Tiêu chí phải được cụ thể hóa, để thuận lợi cho việc tự đánh giá và thẩm định của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền. 

b) Bộ Tiêu chí phải đảm bảo được tính khách quan, khoa học, công bằng và chính xác trong quá trình đánh giá. 

c) Tăng cường tính tự nguyện, tự quản, tự chủ của hội trong quá trình tổ chức, hoạt động theo quy định của Điều 

lệ hội và quy định của pháp luật. 

d) Thời gian đánh giá hàng năm. 

II. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ 

1. Căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ Hội và hoạt động của hội trong năm, hội tự chấm điểm đánh giá theo Bộ 

Tiêu chí. Hội phải tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của việc tự chấm điểm đánh giá. 

BỘ NỘI VỤ 
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2. Hàng năm, hội gửi Kết quả tự chấm điểm đánh giá (kèm theo các tài liệu kiểm chứng, nếu có) về Bộ Nội 

vụ (đối với hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh), gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

(đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh), chậm nhất vào ngày 01/12 hàng năm. 

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phối hợp xem xét có ý kiến Kết quả đánh giá. 

4. Kết quả đánh giá hội để giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét đề xuất khen thưởng hội (nếu có) 

hoặc tiếp tục hướng dẫn hội hoạt động đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ hội. 

III. CẤU TRÚC VÀ THANG ĐIỂM CỦA BỘ TIÊU CHÍ 

Cấu trúc và thang điểm của Bộ Tiêu chí gồm 2 phần như sau: 

1. Phần I là các tiêu chí được chấm điểm, gồm 18 tiêu chí và 56 tiêu chí thành phần được nêu chi tiết tại 

Phần I Mục IV. Thang điểm tối đa: 100 điểm. 

2. Phần I là các tiêu chí bị trừ điểm, gồm 08 tiêu chí và 27 tiêu chí thành phần được nêu chi tiết tại Phần II 

Mục IV. Thang điểm trừ tối đa: 30 điểm. 

IV. NỘI DUNG TIÊU CHÍ  

STT Nội dung tiêu chí Tài liệu 

kiểm chứng 

Cách tính điểm Điểm tối đa 

I Nội dung tiêu chí 

được chấm điểm 

 Trong năm, hội tổ chức, hoạt động tuân thủ theo đúng quy định 

của pháp luật và Điều lệ hội theo các nội dung dưới đây thì được 

chấm điểm 

 

100 điểm 
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1 Hàng năm, hướng 

dẫn hội viên tuân thủ 

pháp luật, chế độ, 

chính sách của Đảng 

và Nhà nước, Điều 

lệ, quy chế, quy định 

của hội 

 

- Văn bản, 

quyết định… 

- Kiểm chứng 

qua hội viên 

của hội. 

 

 

- Trong năm có tổ chức hướng dẫn hội viên từ 01 - 02 lần: 1 điểm. 

- Trong năm có tổ chức hướng dẫn hội viên từ 03 - 06 lần: 2 điểm. 

- Trong năm có tổ chức hướng dẫn hội viên từ 07 lần trở lên: 3 điểm. 

- Nội dung hướng dẫn thiết thực phù hợp, hội viên nắm được và tuân 

thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, Điều lệ, quy 

chế, quy định của hội: 3 điểm. 

- Trong năm không tổ chức hướng dẫn hội viên: 0 điểm. 

6 điểm 

2 Xây dựng và ban 

hành đầy đủ các quy 

chế về tổ chức, hoạt 

động và các quy định 

trong nội bộ hội theo 

quy định của pháp 

luật và Điều lệ hội 

 

Có quy chế, 

quy định 

- Có ban hành đầy đủ các quy chế: 2 điểm. 

Gồm các quy chế  như sau: 

+ Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành; 

+ Quy chế hoạt động của Ban Thường vụ; 

+ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra; 

 + Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của hội; 

+ Quy chế quản lý, sử dụng con dấu của hội; 

+ Quy chế khen thưởng, kỷ luật; 

+ Quy tắc đạo đức trong hoạt động của hội; 

+  Quy chế hoạt động của văn phòng hội; 

+  Quy chế quản lý hội viên; 

+ Quy chế quản lý các tổ chức thuộc hội. 

- Các  quy chế, quy định khác trong nội bộ hội phù hợp với quy định 

6 điểm 
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của Điều lệ hội và quy định của pháp luật: 1 điểm. 

- Nội dung quy chế, quy định được cụ thể hóa phù hợp với quy định 

của Điều lệ hội, quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động của hội: 

3 điểm. 

3 Tổ chức họp Ban 

lãnh đạo hội (Ban 

Chấp hành hội), Ban 

Thường vụ, Ban 

Kiểm tra hội theo 

đúng quy định của 

Điều lệ hội 

- Biên bản họp. 

- Kiểm chứng 

qua thành viên 

Ban Chấp 

hành, Ban 

Thường vụ, 

Ban Kiểm tra, 

hội viên của 

hội. 

- Tổ thức họp Ban lãnh đạo (Ban Chấp hành hội) theo đúng quy định 

của Điều lệ hội: 2 điểm. 

+ Họp Ban Chấp hành hội đầy đủ về số lần họp, thành phần, nội dung 

họp đảm bảo theo đúng quy định và có Biên bản họp: 2 điểm; 

+ Họp Ban Chấp hành hội đầy đủ về số lần họp, thành phần, nội dung 

họp đảm bảo theo đúng quy định, nhưng không có Biên bản họp: 0,5 

điểm; 

- Tổ chức họp Ban Thường vụ hội theo đúng quy định của Điều lệ hội: 

2 điểm. 

+ Họp Ban Thường vụ hội đầy đủ về số lần họp, thành phần, nội dung 

họp đảm bảo theo đúng quy định và có Biên bản họp: 2 điểm; 

+ Họp Ban Thường vụ hội đầy đủ về số lần họp, thành phần, nội dung 

họp đảm bảo theo đúng quy định, nhưng không có Biên bản họp: 0,5 

điểm. 

- Tổ chức họp Ban Kiểm tra hội theo đúng quy định của Điều lệ hội 

hoặc Quy chế hoạt động của hội: 2 điểm. 

+ Họp Ban Kiểm tra hội đầy đủ về số lần họp, thành phần, nội dung 

họp đảm bảo theo đúng quy định và có ghi và lưu Biên bản họp: 2 

điểm; 

+ Họp Ban Kiểm tra hội đầy đủ về số lần họp, thành phần, nội dung 

6 điểm 
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họp đảm bảo theo đúng quy định, nhưng không có Biên bản họp: 0,5 

điểm. 

4 Báo cáo tình hình tổ 

chức, hoạt động của 

hội với cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền 

theo đúng quy định 

 Có Báo cáo 

gửi Bộ Nội vụ 

và Bộ quản lý 

lĩnh vực hoạt 

động chính của 

hội. 

- Có Báo cáo gửi Bộ Nội vụ và Bộ quản lý lĩnh vực hoạt động chính 

của hội: 1 điểm. 

- Báo cáo gửi đúng thời gian quy định (chậm nhất ngày 01/12 hàng 

năm): 0,5 điểm. 

- Nội dung báo cáo: chất lượng, chuẩn xác, trung thực với thực tế tổ 

chức, hoạt động của hội và đảm bảo về nội dung và thể thức của Báo 

cáo theo đúng quy định: 2,5 điểm. 

4 điểm 

 

 

 

 

5 Hàng năm tổ chức 

kết nạp hội viên (hồ 

sơ kết nạp hội viên 

đầy đủ) theo đúng 

quy định của Điều lệ 

hội 

- Hồ sơ kết nạp 

hội viên. 

- Văn bản thể 

hiện việc kết 

nạp hội viên 

của hội. 

- Hàng năm tổ chức kết nạp hội viên (hồ sơ kết nạp hội viên đầy đủ) 

theo đúng quy định của Điều lệ hội: 4 điểm. 

- Hàng năm không tổ chức kết nạp hội viên theo quy định: 0 điểm. 

4 điểm 

6 Trong năm không để 

xảy ra mất đoàn kết 

trong nội bộ hội 

- Kiểm chứng 

qua hội viên 

của hội. 

- Qua cơ quan 

nhà nước có 

thẩm quyền 

hoặc cơ quan 

liên quan. 

- Trong năm không có đơn thư phản ánh, kiến nghị của hội viên, công 

dân, tổ chức gửi hội: 2 điểm. 

- Trong năm không có đơn thư khiếu nại, tố cáo của hội viên, công 

dân, tổ chức gửi hội: 2 điểm. 

- Trong năm không có đơn tthư phản ánh, kiến nghị hoặc khiếu nại, tố 

cáo của hội viên, công dân, tổ chức gửi cơ quan nhà nước không đúng 

thẩm quyền (không có đơn thư vượt cấp): 3 điểm. 

7 điểm 

7 Tiếp nhận các nguồn 

tài trợ của các tổ 

- Hồ sơ, văn 

bản… 

- Tiếp nhận các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước theo 

đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hội: 2,5 điểm. 

5 điểm 
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chức, cá nhân trong 

và ngoài nước theo 

đúng quy định của 

pháp luật và Điều lệ 

hội 

- Qua kiểm tra 

của cơ quan 

nhà nước có 

thẩm quyền. 

- Tiếp nhận các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo 

đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hội: 2,5 điểm. 

8 Quản lý và sử dụng 

tài sản, tài chính của 

hội theo đúng quy 

định của pháp luật về 

quản lý và sử dụng 

tài sản, tài chính 

- Hồ sơ về tài 

sản, tài chính. 

- Kiểm chứng 

qua hội viên 

của hội. 

- Qua cơ quan 

có thẩm quyền. 

- Căn cứ Quy chế quản lý tài sản, tài chính của hội để ban hành Kế 

hoạch tài chính thường niên (kế hoạch được thông qua Ban Chấp hành, 

lấy ý kiến hội viên): 1 điểm. 

- Hàng năm công khai minh bạch về tài sản, tài chính trong Ban Chấp 

hành, Ban Thường vụ, hội viên và đăng tải Báo cáo tài chính trên 

Webste của hội: 1,5 điểm. 

- Thu, chi tài chính của hội đảm bảo theo quy định của Điều lệ hội và 

quy định của pháp luật: 3,5 điểm. 

6 điểm 

9 Quản lý và sử dụng 

con dấu của hội theo 

đúng quy định của 

pháp luật về quản lý 

và sử dụng con dấu 

(Nghị định số 

99/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ về quản lý 

và sử dụng con dấu) 

- Qua kiểm tra 

của cơ quan 

nhà nước có 

thẩm quyền. 

- Kiểm chứng 

qua phản ánh 

của hội viên, 

công dân tổ 

chức và kiểm 

tra của cơ quan 

có thẩm quyền. 

- Con dấu được quản lý chặt chẽ tại trụ sở hội (có nơi cất giữ đảm bảo 

an toàn, có quy định phân công người giữ dấu …): 2,5 điểm. 

- Sử dụng con dấu đúng quy định (sử dụng con dấu vào giấy tờ, văn 

bản theo đúng quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động 

của hội): 3,5 điểm. 

 

6 điểm 

10 Phối hợp tốt với cơ 

quan, tổ chức có liên 

- Biên bản 

hoặc văn bản 

- Trong năm, hội phối hợp với cơ quan, tổ chức từ 01 - 03 lần: 1 điểm. 

- Trong năm, hội phối hợp với cơ quan, tổ chức từ 04 - 06 lần: 2 điểm. 

5 điểm 
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quan để thực hiện 

nhiệm vụ của hội 

làm việc. 

- Kiểm chứng 

qua cơ quan, tổ 

chức có liên 

quan. 

- Trong năm, hội phối hợp với cơ quan, tổ chức từ 07 - 09 lần:  3 điểm. 

- Trong năm, hội phối hợp với cơ quan, tổ chức từ 10 - 12 lần:  4 điểm. 

- Trong năm, hội phối hợp với cơ quan, tổ chức từ 13 lần trở lên:  5 

điểm. 

11  Lập và lưu giữ tại 

trụ sở hội danh sách 

hội viên và văn 

phòng đại diện, các 

đơn vị trực thuộc hội 

(nếu có); sổ sách, 

chứng từ về tài sản, 

tài chính của hội và 

văn phòng đại diện 

(nếu có); biên bản các 

cuộc họp Ban lãnh đạo 

(Ban Chấp hành), Ban 

Thường vụ, Ban Kiểm 

tra hội 

Có danh sách 

hội viên và văn 

phòng đại 

diện, các đơn 

vị trực thuộc 

hội (nếu có); 

sổ sách, chứng 

từ về tài sản, 

tài chính của 

hội và văn 

phòng đại diện 

(nếu có); biên 

bản các cuộc 

họp Ban lãnh 

đạo (Ban Chấp 

hành), Ban 

Thường vụ, 

Ban Kiểm tra 

hội được lưu 

giữ tại Văn 

phòng của hội 

 

- Lập và lưu giữ Danh sách hội viên đầy đủ, khoa học và văn phòng đại 

diện, các đơn vị trực thuộc hội (nếu có): 1,5 điểm. 

- Lập và lưu giữ sổ sách, chứng từ về tài sản, tài chính, biên bản các 

cuộc họp Ban lãnh đạo (Ban Chấp hành), Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra 

hội: 2,5 điểm. 

4 điểm 
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12 Khen thưởng hội 

viên theo đúng quy 

định của Điều lệ hội 

và quy định của pháp 

luật về khen thưởng 

- Hồ sơ khen 

thưởng. 

- Kiểm chứng 

qua hội viên. 

- Hàng năm, hội có khen thưởng hội viên: 1 điểm. 

- Khen thưởng hội viên đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ hội và 

quy định của pháp luật về khen thưởng: 3 điểm. 

4 điểm 

13 Tham gia chương 

trình, dự án, đề tài 

nghiên cứu, tư vấn, 

phản biện và giám 

định xã hội theo đề 

nghị của cơ quan nhà 

nước 

- Văn bản, 

quyết định… 

- Kiểm chứng 

qua  cơ quan 

nhà nước. 

- Trong năm, hội có tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu 

theo đề nghị của cơ quan nhà nước: 1,5 điểm. 

- Trong năm, hội có tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội 

theo đề nghị của cơ quan nhà nước: 1,5 điểm. 

- Các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám 

định xã hội đảm bảo chất lượng và hiệu quả: 3 điểm. 

6 điểm 

14 Tham gia ý kiến vào 

các văn bản quy 

phạm pháp luật theo 

đề nghị của cơ quan 

nhà nước 

- Văn bản, 

quyết định… 

- Kiểm chứng 

qua  cơ quan 

nhà nước. 

- Trong năm, hội có tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp 

luật theo đề nghị của cơ quan nhà nước: 2 điểm. 

- Ý kiến góp ý vào các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất 

lượng và hiệu quả: 4 điểm. 

6 điểm 

15 Tổ chức bồi dưỡng 

kiến thức chuyên 

môn cho hội viên 

trong năm 

- Kế hoạch tổ 

chức. 

- Kiểm chứng 

qua hội viên. 

- Trong năm, hội tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho hội 

viên từ 01- 03 lần: 1 điểm. 

- Trong năm, hội tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho hội 

viên từ 04 lần trở lên: 2 điểm. 

- Việc bồi dưỡng kiến thức chuyên môn đảm bảo chất lượng, hiệu quả 

đối với hội viên: 3 điểm. 

6 điểm 

16 Thực hiện sinh hoạt 

hội theo quy định của 

điều lệ hội hoặc theo 

- Kế hoạch 

sinh hoạt. 

- Trong năm, hội tổ chức sinh hoạt hội theo đúng quy định của Điều lệ 

hội hoặc theo Quy chế hoạt động của hội từ 01- 02 lần: 1 điểm. 

- Trong năm, hội tổ chức sinh hoạt hội theo đúng quy định của Điều lệ 

6 điểm 
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Quy chế của hội 
- Kiểm chứng 

qua hội viên 

của hội. 

hội hoặc theo Quy chế hoạt động của hội từ 03 lần trở lên: 2 điểm. 

- Việc tổ chức sinh hoạt hội đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ 

hội, chất lượng, hiệu quả đối với hội viên và hội: 3 điểm. 

17 Hỗ trợ cho hội viên 

hoạt động hiệu quả 

- Kế hoạch hỗ 

trợ, sổ sách, 

chứng từ. 

- Kiểm chứng 

qua hội viên 

của hội. 

- Trong năm, hội có tổ chức hỗ trợ cho hội viên: 2 điểm. 

- Hỗ trợ hội viên đạt hiệu quả: 4 điểm. 

6 điểm 

18 Kết quả thực hiện 

Nghị quyết của Ban 

lãnh đạo (Ban Chấp 

hành) trong năm 

 - Kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành đạt từ 50% - 65%: 

3 điểm. 

-  Kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành đạt từ 66% - 80%: 

4 điểm. 

-   Kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành đạt từ 66% - 80%: 

5 điểm. 

-   Kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành đạt từ 81% - 95%: 

6 điểm. 

- Kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành đạt từ 96% - 100%: 

7 điểm. 

7 điểm 

II Nội dung tiêu chí bị 

trừ điểm 

 Trong năm, hội tổ chức, hoạt động vi phạm các nội dung 

dưới đây thì bị trừ điểm 

 

Điểm trừ tối 

đa là 30 

điểm 

1 Tổ chức Đại hội - Qua kiểm tra - Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ chậm từ 02- 03 năm so với quy định: trừ 1 5 điểm 
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không tuân thủ quy 

định của pháp luật và 

Điều lệ hội  

của cơ quan 

nhà nước có 

thẩm quyền. 

- Qua phản ánh 

của công dân 

tổ chức và 

kiểm tra. 

điểm. 

- Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ chậm từ 03 năm trở lên so với quy định: 

trừ 1,5 điểm. 

- Đại hội không bầu Ban Chấp hành hoặc Ban Kiểm tra: trừ 1 điểm. 

- Đại hội không biểu quyết thông qua một trong các nội dung chủ yếu 

của Đại hội theo quy định: trừ 1,5 điểm. 

2 Tổ chức họp Ban 

lãnh đạo hội (Ban 

Chấp hành hội), Ban 

Thường vụ, Ban 

Kiểm tra hội không 

đúng quy định của 

Điều lệ hội 

- Qua kiểm tra 

của cơ quan 

nhà nước có 

thẩm quyền. 

- Qua phản ánh 

của công dân 

tổ chức và 

kiểm tra. 

- Tổ thức họp Ban lãnh đạo (Ban Chấp hành hội) không đúng quy định 

của Điều lệ hội: trừ 1 điểm. 

- Tổ chức họp Ban Thường vụ hội không đúng quy định của Điều lệ 

hội: 1 điểm. 

- Tổ chức họp Ban Kiểm tra hội không đúng quy định của Điều lệ hội 

hoặc Quy chế hoạt động của hội: 1 điểm. 

3 điểm 

3 Hội không xây dựng 

Báo cáo về tổ chức, 

hoạt động của hội, 

không gửi Báo cáo 

về Bộ Nội vụ và Bộ 

quản lý lĩnh vực hoạt 

động chính của hội 

theo quy định 

- Qua kiểm tra 

của cơ quan 

nhà nước có 

thẩm quyền. 

- Qua phản ánh 

của công dân 

tổ chức và 

kiểm tra. 

- Trong năm, hội không xây dựng Báo cáo về tổ chức, hoạt động của 

hội theo quy định: trừ 1 điểm. 

- Trong năm, hội không gửi Báo cáo về tổ chức, hoạt động của hội về 

Bộ Nội vụ và Bộ quản lý lĩnh vực hoạt động chính của hội theo quy 

định: trừ 1 điểm. 

2 điểm 

4 Thay đổi Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch của hội; 

thay đổi trụ sở; sửa 

- Qua kiểm tra 

của cơ quan 

nhà nước có 

- Thay đổi Chủ tịch không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

theo quy định: trừ 0,5 điểm. 

3 điểm 



11 
 

đổi, bổ sung Điều lệ 

không báo cáo cơ 

quan nhà nước có 

thẩm quyền theo quy 

định. 

thẩm quyền. 

- Qua phản ánh 

của công dân 

tổ chức và 

kiểm tra. 

- Thay đổi Phó Chủ tịch không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền theo quy định: trừ 0,5 điểm. 

- Thay đổi trụ sở không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 

quy định: trừ 0,5 điểm. 

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền theo quy định: trừ 1,5 điểm. 

5 Thành lập tổ chức 

thuộc hội không tuân 

thủ quy định của 

pháp luật và Điều lệ 

hội 

- Qua kiểm tra 

của cơ quan 

nhà nước có 

thẩm quyền. 

- Qua phản ánh 

của công dân 

tổ chức và 

kiểm tra. 

- Thành lập pháp nhân thuộc hội không tuân thủ quy định của pháp luật 

và Điều lệ hội: trừ 2 điểm. 

- Thành lập tổ chức không có pháp nhân thuộc hội không tuân thủ quy 

định của Điều lệ hội: trừ 2 điểm. 

4 điểm 

6 Quản lý và sử dụng 

con dấu của hội 

không tuân thủ quy 

định của pháp luật về 

quản lý và sử dụng 

con dấu 

- Qua kiểm tra 

của cơ quan 

nhà nước có 

thẩm quyền. 

- Qua phản ánh 

của công dân 

tổ chức và 

kiểm tra. 

- Không bảo quản con dấu tại trụ sở hội theo quy định: trừ 0,5 điểm. 

- Không chấp hành, thiếu hợp tác trong quá trình cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền kiểm tra: 1 điểm. 

- Con dấu bị mất nhưng không kịp thời báo các cơ quan chức năng 

theo quy định (trong 02 ngày kể từ khi phát hiện mất con dấu hội 

không thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã cấp giấy chứng nhận 

đăng ký mẫu con dấu và cơ quan công an xã, phường, thị trấn nơi xảy 

ra mất con dấu): trừ 0,5 điểm.  

- Con dấu đang sử dụng bị hỏng, mòn, biến dạng hoặc giấy chứng nhận 

đăng ký mẫu con dấu bị mất, hỏng nhưng không làm thủ tục để đăng 

ký lại, cấp lại: trừ 0,5 điểm.  

5 điểm 
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- Không giao nộp, giao nộp con dấu không đúng thời hạn trong trường 

hợp có quyết định chia, tách, sáp nhập, đổi tên hội của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền: trừ 1 điểm. 

- Để xảy ra khiếu nại, tố cáo do không thực hiện đúng quy định về 

quản lý, sử dụng con dấu của hội: trừ 0,5 điểm. 

- Bị cơ quan có thẩm quyền xử lý do vi phạm pháp luật về quản lý và 

sử dụng con dấu: trừ 1 điểm. 

7 Giải quyết phản ánh, 

kiến nghị, khiếu nại, 

tố cáo trong nội bộ 

hội không đúng quy 

định của pháp luật và 

Điều lệ hội  

- Qua kiểm tra 

của cơ quan 

nhà nước có 

thẩm quyền. 

- Qua phản ánh 

của công dân 

tổ chức và 

kiểm tra. 

- Giải quyết phản ánh, kiến nghị không đúng quy định của Điều lệ hội 

và quy định của pháp luật hoặc có đơn thư phản ánh, kiến nghị gửi cơ 

quan nhà nước không đúng thẩm quyền (có đơn thư vượt cấp): trừ 2 

điểm. 

-  Giải quyết khiếu nại hoặc tố cáo trong nội bộ hội không đúng quy 

định của pháp luật và Điều lệ hội hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi 

cơ quan nhà nước không đúng thẩm quyền (có đơn thư vượt cấp): trừ 2 

điểm. 

4 điểm 

8 Tổ chức hoạt động 

đối ngoại của hội 

không đúng quy định 

của pháp luật 

- Qua kiểm tra 

của cơ quan 

nhà nước có 

thẩm quyền. 

- Qua phản ánh 

của công dân 

tổ chức và 

kiểm tra. 

- Tổ chức tham gia các hoạt động với các tổ chức nước ngoài không 

đúng quy định của pháp luật: trừ 2 điểm. 

- Tổ chức chức hội nghị, hội thảo có người nước ngoài tham dự không 

xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc không đúng quy định 

của pháp luật: trừ 2 điểm. 

4 điểm 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


