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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

HUYỆN ĐẠI LỘC 
 

Số: 01 /TB-MTTQ-UB 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Đại Lộc, ngày 24 tháng  6 năm 2020 

               

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

Việt Nam huyện Đại Lộc 06 tháng đầu năm 2020 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 2020, Ủy ban 

MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở 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 6 tháng đầu năm 2020 

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND huyện với Ủy ban MTTQ 

Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 -2024 , tại kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XI 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc thông báo kết quả công tác Mặt trận tham 

gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu  năm 2020 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 cấp 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, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội, 

Bảo vệ môi trường…Quy định 124-QĐ/TƯ của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ 

Việt Nam, các đoàn thể chính trị và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo 
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đức lối sống của người đứng đầu, cấp xã gồm 18 hội nghị tuyên truyền tại cơ sở với 

2099 người tham dự.  

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 6 tháng đầu năm  Ủy ban MTTQ Việt Nam đã tổ chức 1 cuộc giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết 21/2016/NQ-NĐND 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 tại Ủy ban nhân dân xã Đại Sơn, 

06 cuộc giám sát thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính Phủ tại 

UBND các xã Đại Phong, Đại Minh, Đại Hưng, Đại Đồng, Đại Hiệp và Thị trấn Ái 

Nghĩa . Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã tập trung giám sát việc rà soát lập danh 

sách các đối tượng được hổ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, giám 

sát trên lĩnh vực kinh tế xã hội và các quyền lợi chính đáng hợp pháp của nhân dân. 

Nhìn chung hoạt động giám sát của MTTQ từ huyện đến cơ sở 6 tháng đầu  năm 

2020 đã đạt được những kết quả thiết thực ngày tạo được niềm tin trong nhân dân 

         2.1.2. Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 

        Trong 6 tháng đầu năm 2020 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp 

giám sát với các tổ chức thành viên đã tổ chức 02  đoàn giám sát trong đó do MTTQ 

chủ trì là 01 cuộc giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong xây dựng nông 

thôn mới tại xã Đại Lãnh . 

        2.1.3. Tham gia giám sát với các cơ quan, tổ chức liên quan 

       Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham gia 1 đoàn giám sát 

của HĐND huyện, đoàn giám sát về công tác cải cách hành chính tại UBND Thị 

trấn Ái Nghĩa, UBND xã Đại Sơn, tham gia  đoàn giám sát của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Đại Lộc về việc giám sát trực tiếp kiểm sát việc tuân theo luật trong công 

tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án dân sự năm 2020 tại Công an huyện Đại Lộc; 

     Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp với HĐND và các tổ chức thành viên 

tổ chức giám sát 18 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 

       Sáu tháng đầu năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thực hiện việc 

giản cách xã hội nên toàn huyện hoạt động giám sát của Ban TTND và giám sát của 

Ban GSĐTCCĐ trên địa bàn 18 xã thị trấn đến cuối tháng 5 tiến hành triển khai 

hoạt động. 

2.2. Về hoạt động phản biện xã hội 
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      Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và 18 xã,thị trấn đã tổ chức 

gửi văn bản lấy ý kiến phản biện xã hội về báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ 

cùng cấp nhiệm kỳ 2020-2025; 

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

3.1. Tổ chức diễn đàn 

     Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã đã chủ động phối hợp với chính quyền và lực 

lượng Công an cùng cấp tổ chức : 02 Diễn đàn nhân dân góp ý Cán bộ công chức;01 

Diễn đàn nhân dân góp ý lực lượng Công an nhân dân; 

      3.2. Tổ chức đối thoại 
     Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Đại Tân đã chủ động phối hợp với cấp ủy ,chính 

quyền cùng cấp tổ chức : 01 Đối thoại trực tiếp người đứng đầu cấp ủy,chính quyền 

với nhân dân . 

     Qua các cuộc đối thoại và diễn đàn từ huyện đến cơ sở với trên 300 lượt người 

tham dự và 44 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 công việc của một bộ 

phận cán bộ công chức và lực lượng Công an các cấp đã dược 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  

Trong 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng của dich Covid-19 nên không tổ chức 

tiếp xúc cử tri trực tiếp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hướng 

dẫn cơ sở thu thập tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri đồng thời tổng hợp 15 ý kiến 

gởi đến kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn 

củng đã phối hợp tổ chức 10 đợt tiếp xúc cử tri của HĐND huyện, xã nhiệm kỳ 

2016-2021với trên1000 lượt người tham dự và  125 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. 

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 trực 

tiếp tuyên truyền, giải thích cho bà con nhân dân trong các nhóm đối tượng được 

hưởng hổ trợ khó khăn trong dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 

09/4/2020 của Chính phủ đến nay trên địa bàn huyện đã hỗ trợ cho 3 nhóm đối 

tượng chưa có đơn khiếu nại, tố cáo nào. 

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Qua thực tiễn công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu  

năm 2020, ngoài những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đã được Thường 

trực HĐND huyện 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 : 
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           - Tăng cường công tác giám sát hoạt động sử dụng, khai thác tài nguyên, khoán 

sản nhất là việc khai thác cát trên địa bàn huyện trong thời gian đến; 

 2. Đối với UBND huyện: 

          - Đề nghị UBND huyện lãnh đạo các ngành có liên quan trong việc lập các thủ 

tục về chuyển nhượng, thừa kế, tặng, cho, sang tên đổi chủ, cấp mới quyền sử dụng 

đất... công khai minh bạch trình tự, thủ tục, thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ để 

nhân dân biết và phối hợp, đây là vấn đề dư luận xã hội rất quan tâm; 

        - Đề nghị UBND huyện lãnh đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm 

tra, kiểm soát việc khai thác, vận chuyển tài nguyên khoán sản và tác động về môi 

trường của các công ty trên địa bàn huyện; 

       - Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các xã tiến hành 

rà soát và xây dựng kế hoạch đưa vào sử dụng các diện tích bỏ hoang ở các địa phương 

nhằm tăng năng xuất xã hội trong thời gian đến. 

       Trên đây là kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng 

năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo tại kỳ họp lần thứ 13 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 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Lưu: VT.                        
                                                                                     
 

T.M ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM  

HUYỆN ĐẠI LỘC 

CHỦ TỊCH 

 
Lương Tấn Thành   

 
 

 

 


