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  Kính gửi: - Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các  

    huyện, thị xã, thành phố. 
   

  

 Thời gian qua, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát 

đầu tư của cộng đồng tại các địa phương trong tỉnh đã được các cấp ủy quan tâm 

chỉ đạo, các cấp chính quyền phối hợp triển khai thực hiện đạt được một số kết 

quả, góp phần thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. 

 Tuy nhiên, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã ở nhiều địa phương chưa 

thường xuyên hướng dẫn, tổ chức, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ban TTND; 

chưa chủ động xây dựng kế hoạch giám sát đầu tư của cộng đồng đối với từng 

chương trình, dự án hàng năm trên địa bàn và thành lập Ban giám sát đầu tư của 

cộng đồng cho từng chương trình, dự án. Việc phân khai kinh phí cho hoạt động 

của Ban Thanh tra nhân dân theo Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 

21/11/2017 của UBND tỉnh về Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban 

Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và kinh phí cho hoạt 

động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định tại điểm a, khoản 5 - 

Điều 90 của Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy 

định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh 

giá đầu tư ở một số địa phương chưa đảm bảo theo đúng quy định.   

 Để tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả, chất lượng hoạt động của 

Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, 

thành ủy; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành 

phố tiếp tục quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các 

nhiệm vụ sau: 

 1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận các cấp tại địa phương thường 

xuyên quan tâm, hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, Ban giám sát đầu tư 

của cộng đồng triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 

403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWWMTTQVN ngày 15/6/2017; 

Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT ngày 10/8/2017 của Ban Thường trực Ủy ban 

Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban 

Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn; 

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

BAN THƯỜNG TRỰC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /MTTQ - BTT 

V/v đẩy mạnh hoạt động của  

Ban TTND và Ban Giám sát đầu tư  

của cộng đồng 

               Quảng Ngãi, ngày        tháng  9  năm 2022       
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Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định về trình tự, 

thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.  

 2. Đề nghị Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy quan tâm chỉ 

đạo UBND cấp huyện, UBND cấp xã định kỳ hàng năm phân khai kinh phí, bố 

trí ngân sách đảm bảo cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo đúng quy 

định tại Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh về 

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và kinh phí hoạt động của Ban giám sát đầu tư của 

cộng đồng theo đúng quy định tại điểm a, khoản 5 Điều 90 Nghị định 

29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định về trình tự, thủ tục 

thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.  

 3. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố 

định kỳ 6 tháng, 1 năm  tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá, biểu dương khen 

thưởng kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư 

của cộng đồng. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng đề nghị Ban 

Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy quan tâm chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trên để hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp 

triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm 

vụ phát triển kinh tế, xã hội và an ninh, quốc phòng của địa phương./.  

Nơi nhận:                                                                         
- Như trên;                                                                                 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các PCT Uỷ ban MTTQVN tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố;    

- Các Ban, Văn phòng Uỷ ban MTTQVN tỉnh;                           

- Lưu VT, Ban DC-PL. 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Minh 
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