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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NGÃI
BAN THƯỜNG TRỰC
Số: 126 /KH-MTTQ-BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 5 năm 2021

KẾ HOẠCH
Giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2021
Thực hiện Luật MTTQ Việt Nam; Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLTUBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về
việc quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam; Thông tri số 23/TTr-MTTW-BTT ngày 21/7/2017 của Ban Thường trực Ủy ban
Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã
hội của MTTQ Việt Nam; Quy định số 4054-QĐ/TU ngày 24/10/2014 của Tỉnh ủy
Quảng Ngãi về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh
tiếp thu góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp và nhân dân; Công văn số 333-CV/TU
ngày 05/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về nội dung giám sát, phản
biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2021;
trên cơ sở trao đổi, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và hiệp thương, thống nhất với các đoàn thể chính
trị - xã hội tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch
giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2021
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã
hội đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, góp phần
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ
chức trong hệ thống chính trị.
2. Tiếp tục đổi mới nội dung, cách thức thực hiện công tác giám sát, phản biện
xã hội; các cấp Mặt trận đều có nội dung chủ trì giám sát, phản biện xã hội, tạo bước
chuyển biến rõ nét trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền.
3. Kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm, khuyết điểm; kiến nghị sửa
đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng
cường đồng thuận xã hội.
4. Việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và
tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền phải bảo đảm sự lãnh đạo chặt
chẽ của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp đồng bộ, thống nhất với các cơ quan quản lý nhà
nước có liên quan; bảo đảm khách quan, công khai, hiệu quả thiết thực; phát huy dân
chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội.
1

Ký bởi: Ủy ban mặt
trận tổ quốc Việt
Nam
Thời gian ký:
12/05/2021 14:21:01

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT
1. Các hoạt động giám sát do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì
thực hiện:
a. Nội dung thứ 1: Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Đối tượng giám sát: Các tổ chức phụ trách bầu cử, Thường trực HĐND,
UBND cấp huyện; các tổ chức phụ trách bầu cử, Thường trực HĐND, UBND cấp xã
và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Thời gian giám sát: Quý I, II/2021.
- Phương thức giám sát:
+ Giám sát trực tiếp: Các tổ chức phụ trách bầu cử, Thường trực HĐND,
UBND các huyện, thị xã, thành phố.
+ Giám sát gián tiếp: Thông qua báo cáo đối với các tổ chức phụ trách bầu cử,
Thường trực HĐND, UBND cấp xã và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
b. Nội dung thứ 2: Giám sát cán bộ, đảng viên và việc thực hiện các quy định
về công tác cán bộ thời điểm từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020.
- Đối tượng giám sát: Người đứng đầu cấp ủy các cấp.
- Thời gian giám sát: Quý III/2021.
- Phương thức giám sát:
+ Giám sát trực tiếp: Người đứng đầu cấp ủy của huyện Tư Nghĩa, Nghĩa
Hành, Sơn Tây.
+ Giám sát gián tiếp: Thông qua báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố còn
lại.
c. Nội dung thứ 3: Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thời điểm từ ngày
01/01/2020 đến ngày 30/6/2021.
- Đối tượng giám sát: Chủ tịch UBND cấp huyện.

c

- Thời gian giám sát: Quý III/2021.
- Phương thức giám sát:
+ Giám sát trực tiếp: Giám sát khi thấy cần thiết.
+ Giám sát gián tiếp: Giám sát thông qua báo cáo và các tài liệu do Chủ tịch
UBND cấp huyện gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; giám sát
thông qua tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
của hệ thống cơ quan MTTQ Việt Nam các cấp; thông qua phản ánh của các phương
tiện thông tin đại chúng và dư luận quần chúng nhân dân.
2. Các nội dung do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì,
phối hợp, tham gia giám sát:
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2.1. Căn cứ hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đề nghị của
các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh phối hợp với các ngành liên quan theo từng lĩnh vực, ban hành các văn bản hướng
dẫn Ủy ban MTTQ các cấp triển khai thực hiện và tham gia đoàn giám sát của Trung
ương.
2.2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tham gia hoạt động
giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các Ban
của Hội đồng nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan và các đoàn
thể chính trị - xã hội chủ trì tổ chức.
2.3. Phối hợp thực hiện Chương trình đã ký kết theo hướng dẫn của Ban
Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam:
- Chương trình phối hợp giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu
nại, tố cáo ở cơ sở.
- Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
- Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm an toàn
thực phẩm.
- Chương trình giám sát thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó
với biến đổi khí hậu.
- Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh
doanh vật tư nông nghiệp.
3. Các nội dung giám sát của các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh:
3.1 Tỉnh đoàn: Giám sát 01 nội dung
- Nội dung giám sát: Việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa".
- Đối tượng giám sát: Ban Thường vụ Huyện, thị, thành ủy.
- Thời gian giám sát: Quý II/2021.
- Phương thức giám sát: Trực tiếp.
+ Giám sát trực tiếp: Ban Thường vụ Huyện ủy: Minh Long, Lý Sơn.
+ Giám sát gián tiếp: Thông qua báo cáo của Ban Thường vụ các huyện, thị,
thành ủy còn lại.
3.2 Hội Cựu chiến binh: Giám sát 01 nội dung
- Nội dung giám sát: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 66KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị
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quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị về việc "Tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới".
- Đối tượng giám sát: Thường trực Huyện ủy và các cơ quan tham mưu, giúp
việc có liên quan thuộc huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và Sơn Hà.
- Thời gian giám sát: Quý III năm 2021.
- Phương thức giám sát: Giám sát trực tiếp.
3.3. Hội Liên hiệp phụ nữ: Giám sát 02 nội dung
a. Nội dung thứ 1: Giám sát việc bảo đảm có ít nhất 35% tổng số
người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
cấp huyện và cấp xã là phụ nữ (Theo khoản 1 và khoản 2, Điều 9 của Luật Bầu cử
đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.
- Đối tượng giám sát: Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
- Thời gian giám sát: Dự kiến tháng 4/2021
- Phương thức giám sát:
+ Giám sát trực tiếp: Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ, huyện Trà Bồng và
huyện Bình Sơn; mỗi huyện, thị chọn 01 xã, phường để thực hiện giám sát.
+ Giám sát gián tiếp: thông qua báo cáo đối với Hội đồng nhân dân các huyện,
thành phố còn lại.
b. Nội dung thứ 2: Việc xây dựng và duy trì Địa chỉ tin cậy cộng đồng (Theo
Điều 30, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình).
- Đối tượng giám sát: Ủy ban nhân dân 04 xã, phường, thị trấn của 4 huyện,
thành phố: Sơn Hà, Mộ Đức, Nghĩa Hành và TP Quảng Ngãi.
- Thời gian giám sát: Quý II, III/2021
- Phương thức giám sát: Giám sát trực tiếp
3.4. Liên Đoàn lao động tỉnh: Giám sát 04 nội dung
a. Nội dung thứ 1: Giám sát việc thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP
ngày 09/01/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà
nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
- Đối tượng giám sát: Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà.
- Thời gian giám sát: Quý II, III/2021.
- Phương thức giám sát: Trực tiếp.
b. Nội dung thứ 2: Giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể và chất
lượng bữa ăn ca.
- Đối tượng giám sát: Công ty TNHH Xindadong Textiles Việt Nam; Công ty
cổ phần Xây dựng và Cấp thoát nước Quảng Ngãi; Công ty cổ phần Cảng Quốc tế
Gemadept Dung Quất; Công ty TNHH Điện tử Sumida Quảng Ngãi; Công ty TNHH
MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi.
- Thời gian giám sát: Quý II, III/2021.
4

Ký bởi: Ủy ban mặt
trận tổ quốc Việt
Nam
Thời gian ký:
12/05/2021 14:21:01

- Phương thức giám sát: Trực tiếp.
c. Nội dung thứ 3: Giám sát việc thực hiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao
động.
- Đối tượng giám sát: Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi; Công ty cổ phần
Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi; Công ty cổ phần Thép Hòa Phát - Dung Quất;
Công ty TNHH Việt Quang (Khu công nghiệp Tịnh Phong); Công ty TNHH Hệ
thống Điện GE - Dung Quất.
- Thời gian giám sát: Quý II, III/2021.
- Phương thức giám sát: Gián tiếp thông qua báo cáo.
d. Nội dung thứ 4: Giám sát việc triển khai thực hiện Thông báo số 08TB/VPTU ngày 14/12/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy về thông báo kết luận của đồng
chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND
tỉnh tại buổi đối thoại trực tiếp với đại diện tổ chức công đoàn, công nhân và người
lao động tại địa bàn Khu kinh tế Dung Quất và Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi.
- Đối tượng giám sát: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan do Ban
Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chọn khi xác lập Kế hoạch giám sát cụ thể và
báo cáo về Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy) để theo dõi.
- Thời gian giám sát: Quý II, III/2021.
- Phương thức giám sát: Gián tiếp thông qua báo cáo.
3.5 Hội Nông dân: Giám sát 03 nội dung
a. Nội dung thứ 1: Giám sát việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; trong đó:
tập trung giám sát việc thực hiện Chỉ thị 09-CT/UBND ngày 18/4/2018 của Chủ tịch
UBND tỉnh về tăng cường quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do
UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
- Đối tượng giám sát: UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Thời gian giám sát: Quí III/2021
- Phương thức giám sát:
+ Giám sát trực tiếp: Ủy ban nhân dân huyện Mộ Đức, Ba Tơ và 02 xã (mỗi
huyện chọn 01 xã để thực hiện giám sát).
+ Giám sát gián tiếp: Thông qua báo cáo đối với một số Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố còn lại (khi cần thiết).
b. Nội dung thứ 2: Giám sát việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn
mới.
- Đối tượng giám sát: Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ
quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân; UBND xã, phường, thị trấn được chọn giám
sát.
- Thời gian giám sát: Quí III/2021.
- Phương thức giám sát:
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+ Giám sát trực tiếp: Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ và 02 xã, phường do thị
xã chọn để giám sát.
+ Giám sát gián tiếp: Thông qua các báo cáo đối với một số Ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố còn lại (khi cần thiết).
c. Nội dung thứ 3: Giám sát việc triển khai thực hiện Thông báo số 13TB/VPTU ngày 04/01/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về thông báo kết luận của đồng
chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND
tỉnh tại buổi đối thoại trực tiếp với hội viên nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp về
nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
- Đối tượng giám sát: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan do Ban
Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chọn khi xác lập Kế hoạch giám sát cụ thể và báo cáo
về Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy) để theo dõi.
- Thời gian giám sát: Quý II, III/2021.
- Phương thức giám sát: Gián tiếp thông qua báo cáo.
III. HOẠT ĐỘNG PHẢN BIỆN XÃ HỘI:
1. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phản biện đối với các
cơ chế, chính sách sau:
- Đề án phát triển hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng
đến năm 2030.
- Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 (giai đoạn
2021 - 2030); Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 và đến năm
2025.
Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phản biện
các dự thảo Đề án, Dự án, Nghị quyết khi có yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Thường
vụ các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh nghiên cứu, đề xuất nội dung; tích cực tham
gia phản biện xã hội đối với các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích
hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân; quyền và trách
nhiệm của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội.
IV. HOẠT ĐỘNG GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH
QUYỀN:
1. Góp ý xây dựng Đảng: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và
Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức thực hiện:
- Góp ý đối với Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ về những nội
dung được quy định tại Điều 6 - Quy định 218 trước khi tổ chức kiểm điểm cuối năm
2021.
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- Góp ý vào văn bản dự thảo do cấp uỷ, tổ chức đảng gửi đến Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh hoặc các dự thảo đăng công khai có liên quan cần thiết phải
góp ý.
- Phối hợp tổ chức hoạt động đối thoại của Bí thư Tỉnh uỷ với nhân dân. Tổ
chức tổng hợp kịp thời những nội dung qua thư góp ý, kiến nghị của nhân dân với
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để gửi đến cấp uỷ.
- Phối hợp việc tổ chức góp ý định kỳ hàng năm đối với đảng viên đang công
tác, đối với cán bộ trước khi được đề bạt, bổ nhiệm theo quy định tại Điều 5 - Quy
định 4054.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 297/KH-MTTQ-BTT ngày
02/11/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về triển khai thực
hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW ngày
02/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
- Tập hợp, phản ánh kịp thời ý kiến nhân dân, ý kiến từ các tổ chức chính trị - xã hội,
các tổ chức thành viên của Mặt trận để nâng cao chất lượng các văn bản góp ý xây dựng
chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tại các kỳ họp của Hội đồng nhân
dân.
- Chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện các nội dung góp ý khác theo quy
định.
2. Góp ý xây dựng Chính quyền: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh và Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức thực hiện:
- Góp ý đối với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban
nhân dân tỉnh vào cuối năm 2021 về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Hiến
pháp, pháp luật; việc thể chế hoá, cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách
của Nhà nước; việc thực hiện cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng
phí, các tiêu cực khác; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; việc tiếp công dân và
giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
- Góp ý đối với các văn bản dự thảo do Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ
ban nhân dân tỉnh gửi đến Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh hoặc các
dự thảo đăng công khai có liên quan cần thiết phải góp ý.
- Phối hợp tổ chức hoạt động đối thoại giữa Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ
tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh với nhân dân. Tổ chức tổng hợp kịp thời những nội dung
qua thư góp ý, kiến nghị của nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
để gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh.
- Phối hợp tổ chức thực hiện việc góp ý đối với cán bộ, công chức, viên chức
định kỳ hàng năm.
- Tập hợp, phản ánh kịp thời ý kiến nhân dân, ý kiến từ các tổ chức chính trị - xã hội,
các tổ chức thành viên của Mặt trận để nâng cao chất lượng các văn bản góp ý xây dựng
chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tại các kỳ họp của Hội đồng nhân
dân.
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- Chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện các nội dung góp ý khác theo quy
định.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh:
- Xây dựng Kế hoạch cụ thể đối với từng nội dung giám sát do Mặt trận chủ
trì. Trong trường hợp cần thiết, nghiên cứu đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét,
cho ý kiến về nội dung giám sát bổ sung do Mặt trận chủ trì. Ban hành Quyết định
thành lập Đoàn giám sát đối với từng nội dung giám sát. Tiến hành quy trình giám
sát chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm tiến độ, nội dung hoạt động giám sát, đạt mục
đích, yêu cầu giám sát.
- Nghiên cứu tổ chức các hoạt động phản biện phù hợp, hiệu quả. Trong đó,
chú trọng việc tổ chức trưng cầu ý kiến đóng góp của các Uỷ viên Uỷ ban MTTQ
Việt Nam tỉnh, nhất là các chuyên gia, các trí thức, uỷ viên các Hội đồng tư vấn của
Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
- Tổ chức thực hiện cả 3 hình thức góp ý định kỳ, góp ý thường xuyên và góp
ý đột xuất. Đặc biệt chú trọng việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các Nghị
quyết chuyên đề; góp ý trước khi kiểm điểm cuối năm đối với Tỉnh uỷ, Ban Thường
vụ, Thường trực Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ
ban nhân dân tỉnh.
- Xây dựng báo cáo gửi các cơ quan theo đúng quy định.
2. Các đoàn thể chính trị - xã hội:
- Căn cứ hướng dẫn của Trung ương và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức xây
dựng Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính
quyền; chủ trì phối hợp thực hiện và hướng dẫn trong hệ thống tổ chức thực hiện các
hoạt động một cách đồng bộ, thông suốt, hiệu quả.
- Phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn thể chính
trị - xã hội khác và các cơ quan hữu quan thực hiện tốt hoạt động giám sát, phản biện
xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền theo đúng quy định.
- Xây dựng báo cáo gửi các cơ quan theo đúng quy định.
3. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, thị xã, thành phố:
- Trên cơ sở Chương trình, Kế hoạch của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ
Việt Nam tỉnh và điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng Kế hoạch triển khai
thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính
quyền; tập trung hướng dẫn Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã,
phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng
Đảng, xây dựng Chính quyền.
- Kế hoạch cần phải được sự thống nhất với các cơ quan chức năng ở địa
phương, đảm bảo tính khả thi, chặt chẽ, hiệu quả. Báo cáo cấp uỷ để lãnh đạo thực
hiện.
- Xây dựng báo cáo gửi các cơ quan theo đúng quy định.
8

Ký bởi: Ủy ban mặt
trận tổ quốc Việt
Nam
Thời gian ký:
12/05/2021 14:21:01

4. Chế độ thông tin, báo cáo:
Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chế độ thông tin, báo cáo,
định kỳ 6 tháng (trước ngày 10/6), hàng năm (trước ngày 10/11) về tình hình triển
khai thực hiện giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính
quyền gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Dân chủ Pháp luật, đồng thời gửi qua địa chỉ Email: loantran.mattran@gmail.com) để tổng
hợp, xây dựng báo cáo gửi các cơ quan chức năng theo quy định.
Nơi nhận:
- Ban TT Uỷ ban TW MTTQVN (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh uỷ (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH của tỉnh;
- Văn phòng, các Ban Đảng Tỉnh uỷ;
- Thanh tra tỉnh;
- Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
- Các Hội đồng tư vấn của UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBMTTQVN tỉnh;
- Các Uỷ viên Uỷ ban MTTQVN tỉnh;
- Thường trực các huyện, thị, thành uỷ;
- TT HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- BTT UBMTTQVN huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng, các Ban Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Kế toán cơ quan;
- Lưu VT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

Võ Thanh An
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