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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Đại Lộc, ngày 27   tháng  11 năm 2019 

               

THÔNG BÁO 
Kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ  

Việt Nam huyện Đại lộc năm 2019 và một số kiến nghị đối với Hội đồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc  

 

Thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019 Ủy 
ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc và các địa phương tiếp tục đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt động, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức 
thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên nhân 
dân thực hiện quyền làm chủ, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong 
trào thi đua, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững 
mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần tích cực tham gia thực hiện đạt kết 
quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2019 

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND huyện với Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện , tại kỳ họp này Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc thông 

báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền  năm 2019 và kiến 
nghị một số nội dung đối với HĐND và UBND huyện Đại Lộc như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác tham gia xây dựng, tuyên truyền, phổ biến và vận động 
Nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật 

1.1. Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật 
Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và 18 xã, Thị trấn đã tham 

gia góp ý 19 dự thảo văn bản của HĐND cấp huyện và các xã liên quan trực tiếp 
đến quyền và lơi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, trong đó Ủy ban MTTQ 
Việt Nam huyện tham gia góp ý 1 văn bản, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã góp ý 18 
văn bản. Tất cả ý kiến đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ theo quy định 

1.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện 
chính sách, pháp luật 
          Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức        
tuyên truyền về các luật: luật tố cáo năm 2018,Luật phòng chống tham nhũng, 
Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo vệ môi trường…toàn huyện tổ chức 40 hội 
nghị tuyên truyền trên 4000 người tham dự.  
         Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo, phòng Tư 
pháp huyện  tổ chức 03 hội nghị tập huấn Công tác MTTQ Việt Nam cho các vị 
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Ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã , ban công tác Mặt trận với 330 
lược người tham dự,qua đó góp phần nâng cao năng lực công tác cho các vị làm 
công tác Mặt trận sau Đại Hội MTTQ Việt Nam cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024 

2. Công tác giám sát và phản biện xã hội 
2.1. Về công tác giám sát 
2.1.1. Giám sát theo “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”: 

Trong năm Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức 03 cuộc giám sát 

trong đó 01 cuộc giám sát thực hiện Nghị quyết 21 của HĐND tỉnh về kinh phí 
hoạt động MTTQ, các đoàn thể CT-XH, kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban công tác 
Mặt trận KDC và kinh phí hoạt động của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ; 01 cuộc 
giám sát Quy chế dân chủ ở cơ sở về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 
Nông thôn mới; 01 cuộc giám sát Nghị quyết 42 của HĐND tỉnh về việc thành 
lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, Mặt trận 
huyện còn tham gia các đoàn giám sát của HĐND huyện, Hội Cựu chiến binh 
huyện, Viện kiểm sát Nhân dân huyện và đoàn kiểm tra liên ngành của UBND 
huyện về các nội dung liên quan. Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn thực 
hiện giám sát 28 cuộc giám sát trong đó giám sát theo chuyên đề  là 23 cuộc,  nội 
dung tập trung vào các lĩnh vực kinh tế xã hội và các quyền lợi chính đáng hợp 
pháp của Nhân dân; việc thực hiện Nghị quyết HĐND cùng cấp, công tác xã hội 
hóa giáo dục tại các trường học, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. 
         2.1.2. Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 

Trong năm 2019 MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở đã phối hợp giám sát 
với các tổ chức thành viên tiến hành 06 cuộc giám sát trong đó MTTQ Việt nam 
huyện  01 cuộc MTTQ Việt Nam xã  05 cuộc, chủ yếu tập trung trong các lĩnh 
vực công khai dân chủ và lĩnh vực người dân bàn và quyết định trực tiếp. 
        2.1.3. Tham gia giám sát với các cơ quan, tổ chức liên quan 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đến cở sở thực hiện tốt 
công tác phối hợp giám sát với Thường trực HĐND, các Ban HĐND Ban Thường 
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham gia 3 đoàn giám sát của HĐND huyện, 
đoàn giám sát về công tác cải cách hành chính tại UBND xã Đại Đồng, UBND xã 

Đại Hiệp và UBND xã Đại Cường; đoàn giám sát việc triển khai thực hiện 
chương trình thủy lợi hóa đất màu từ năm 2010 đến nay tại xã Đại Cường, xã Đại 
Hồng; đoàn giám sát công tác nội chính và công tác xây dựng chính quyền từ năm 
2017-2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 xã, thị trấn đã phối hợp giám sát được 35 
cuộc  

BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham gia 3 đoàn giám sát của Viện 
kiểm sát Nhân dân huyện về việc giám sát Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án 
hình sự tại Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh, Đại Thắng, Đại Quang, Đại Sơn, Đại 
Chánh, Đại Nghĩa và giám sát trực tiếp kiểm sát việc tuân theo luật trong công tác 
tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2019 tại Công an huyện . Tham gia 

2 đoàn kiểm tra liên ngành của UBND huyện Đại Lộc về vệ sinh an toàn thực 
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thẩm trên toàn huyện vào dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi, tháng an toàn vệ sinh thực 
phẩm năm 2019. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp với HĐND và các tổ chức thành 
viên tổ chức giám sát 39 cuộc giám sát các nội dung liên quan đến việc thực hiện 
Nghị quyết HĐND cùng cấp, công tác xã hội hóa giáo dục tại các trường, công tác 
vệ sinh an toàn thực phẩm… 

     2.1.4. Hoạt động giám sát của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ 

    Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hướng dẫn Ủy ban 
MTTQ Việt Nam xã. Thị trấn kiện toàn tổ chức Ban thanh tra nhân dân sau Đại 
hội và lập Ban Giám sát đầu tư của cộng động khi có tổ chức giám sát.Trong năm  

Ban TTND giám sát 24 cuộc và  Ban GSĐTCCĐ giám sát 29 cuộc tập trung vào 
các khoản tự nguyện đóng góp của Nhân dân và các công trình Nhân dân cùng 
đóng góp vốn, tạo niềm tin của Nhân dân. 

2.2. Về hoạt động phản biện xã hội 
Đối với Công tác phản biện xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 xã, thị trấn 

tích cực thực hiện công tác phản biện, góp ý về các dự thảo văn bản, dự án đề án 
phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, toàn huyện đã tổ chức được 14 hội nghị 
phản biện. 

3. Công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 

3.1. Tổ chức diễn đàn 
Trong năm qua, thực hiện công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính 

quyền theo Quyết định 218 của Bộ chính trị MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở 
đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch và tổ 
chức 29 cuộc Diễn đàn nhân dân góp ý cho Cán bộ, công chức và lực lượng công 
an nhân dân. Trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức 01 cuộc diễn đàn 

góp ý Cán bộ, công chức huyện năm 2019 tại Thị trấn Ái nghĩa, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam xã, thị trấn tổ chức  28 cuộc Diễn đàn nhân dân góp ý cán bộ, công 

chức và lực lượng công an nhân dân kết hợp với nâng cao chất lượng phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại các đại bàn khu dân cư 

      3.2. Tổ chức đối thoại 
Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở đã chủ động phối hợp với cấp 

ủy, chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức 30 cuộc đối thoại người 
đứng đầu cấp ủy, chính quyền,Trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức 
02 cuộc đối thoại, cụ thể: Phối hợp với UBND huyện tổ chức đối thoại trực tiếp 
người đứng đầu chính quyền tại xã Đại Lãnh; phối hợp với Huyện ủy tổ chức đối 
thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với Nhân dân tại xã Đại Thắng.Ủy ban 
MTTQ Việt Nam xã, thị trấn tổ chức được 28 cuộc đối thoại trực tiếp người đứng 
đầu chính quyền với nhân dân . 

Qua các cuộc đối thoại và diễn đàn từ huyện đến cơ sở có hơn 4.000 lượt 
người tham dự với hơn 400 ý kiến góp ý của Nhân dân trên tinh thần khách quan, 
trung thực liên quan đến những vấn đề Nhân dân quan tâm chính đáng cũng như 
một số vấn đề liên quan đến đạo đức lối sống, thái độ ứng xử và trách nhiệm với 
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công việc của một bộ phận cán bộ công chức và lực lượng công an các cấp đã 
được lãnh đạo cũng như cán bộ công chức tiếp thu và giải trình chính đáng được 
Nhân dân đồng tình cao. 

4. Phối hợp tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị 
của cử tri và Nhân dân  

4.1. Phối hợp tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại 
biểu HĐND các cấp  

Hoạt động tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp 
được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các địa phương tích 
cực thực hiện. Phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tổ chức 02 
cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 tại xã Đại Minh và trước kỳ họp thứ 8 tại xã 

Đại An. Phối hợp với Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị Đại Lộc tổ chức tốt 04 
đợt tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu HĐND tỉnh với 442 lượt người tham dự và 
60 ý kiến của đại biểu cử tri. Tại các xã, thị trấn Ủy ban MTTQ Việt Nam đã phối 
hợp tổ chức các đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện và xã nhiệm kỳ 

2016-2021 theo đúng luật định. 

Ý kiến cử tri đã được quý vị đại biểu HĐND các cấp tiếp thu và giải trình 
trên tình thần là người đại biểu của nhân dân 

4.2. Về công tác tập hợp, tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri 
         Ban Thường trực MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở sau các đợt tiếp xúc 
cử tri đã tập trung phân tích phạm vi, quyền hạn giải quyết  các ý kiến của cử tri 
đồng thời tổng hợp gởi đến các cấp có thẩm quyền theo đúng quy định 

5. Công tác tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo 
       Trong 6 tháng đầu năm  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã đã 
tiếp 49 lượt công dân có 36 lượt người đã được hướng dẫn giải thích trực tiếp, 13 
trường hợp, nhận và chuyển đơn  đã được phúc đáp 12 trường hợp và 1 trường 
hợp đang giải quyết của xã Đại Hưng 

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Qua thực tiễn công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2019, 

ngoài những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đã được Thường trực HĐND 
tỉnh tổng hợp báo cáo tại kỳ họp, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kiến nghị với 
HĐND và UBND huyện một số nội dung sau đây: 

1. Đối với Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện : 
           - Tăng cường công tác giám sát cam kết thực hiện khắc phục ô nhiểm môi 
trường các cơ sở doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn huyện như Công ty Prime, 

Công ty thức ăn gia súc Đại Hòa, công ty Cao su, Nhà máy Cồn xã Đại Tân, Chăn 
nuôi Thái Việt… trong thời gian đến ; 
          - Tăng cường giám sát việc quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản trên 
địa bàn huyện nhất là Cát, Đá, Đất nguyên liệu  và vấn đề thực hiện quy chế dân chủ 
trong lĩnh vực xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. 
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2. Đối với UBND huyện : 
- Đối với phòng khám khu vực vùng A, đóng trên địa bàn xã Đại lãnh trước đây 

phục vụ rất tốt cho nhân dân các xã Đại Lãnh, Đại Hưng, Đại Sơn, Đại Hồng và xã 
CaZăng huyện Đông Giang và một số xã phụ cận của huyện Nam Giang, nhân dân 
tin tưởng vào sự phục vụ của ngành Y tế, nhưng không rõ tỉnh tính toán như thế nào 
? lại nhập vào Trung tâm Y tế làm đảo lộn suy nghĩ của nhân dân về hưởng thụ dịch 
vụ Y tế. Vậy đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện làm việc với Ủy ban Nhân dan tỉnh 
Giám đốc sở Y tế tách phòng khám vùng A ra khỏi trung tâm Y tế giao cho bệnh 
viện Bắc Quảng Nam phụ trách như cũ ( Là cơ sở 3 của Bắc Quảng Nam để nhân 
dân các địa phương trên được hưởng lợi từ Y tế tốt hơn) đây là nguyện vọng thiết tha 
và chính đáng của người dân đề nghị Ủy ban Nhan dân huyện quan tâm; 

- Đề nghị UBND huyện thông báo và chỉ đạo UBND cấp xã thông báo khái 
toán các dự án công trình đầu tư xây dựng ở địa phương ( trước khi trình ra 
HĐND cùng cấp phê chuẩn) để MTTQ, các tổ chức thành viên và nhân dân tham 
gia giám sát và phản biện xã hội theo Quy định quyết định số 217-QĐ/TW ngày 
12/12/2013 của Bộ Chính trị.  
 Trên đây là kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 

2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo tại kỳ họp lần thứ 12 HĐND 
huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Thường trực HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện khóa XI; 

- BTT UBMTTQVN huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

HUYỆN ĐẠI LỘC 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

(Đã ký) 
 

                      
                      Nguyễn Kim Đình 

 

 

 


