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Phần thứ nhất 

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Thực trạng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng 

Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội giai 

đoạn 2016 - 2020 

1.1. Khái quát về kết quả nổi bật 

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về 

“Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt 

Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 

12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 

đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 

chính quyền” và Đề án số 15-ĐA/TU, ngày 27/11/2015 của Tỉnh ủy Lào Cai về 

“Phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền 

của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào 

Cai, giai đoạn 2016-2020”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã 

hội các cấp trong huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, xây dựng chương 

trình, kế hoạch thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng 

Đảng, chính quyền hằng năm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.  

Giai đoạn 2016 - 2020, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 

huyện trên cơ sở hiệp thương thống nhất, lựa chọn lĩnh vực, nội dung trọng tâm để 

xây dựng kế hoạch thực hiện 11 cuộc giám sát với 05 chuyên đề. Cử đại diện Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ tham dự 31 cuộc giám sát của Hội đồng nhân dân và 

các cơ quan, ban ngành huyện. Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của 

cộng đồng ở các xã, thị trấn đã có nhiều chuyển biến tích cực, trong 5 năm qua đã 

thực hiện giám sát được 94 cuộc tập trung giám sát ở các nội dung về thực hiện các 

dự án Nhà nước đầu tư; các công trình do nhân dân đóng góp xây dựng; thu, chi 
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các loại quỹ và lệ phí, các khoản đóng góp của nhân dân...MTTQ cấp xã tổ chức 

27 hội nghị phản biện xã hội. Tham gia triển khai, thực hiện thắng lợi Cuộc bầu cử 

Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; thực hiện 

tốt 5 bước trong quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử Quốc hội và HĐND 

các cấp đảm bảo đúng quy trình, đúng Luật định. Phối hợp vận động các tầng lớp 

Nhân dân, các cử tri trong huyện sôi nổi tham gia hưởng ứng cuộc bầu cử, tỉ lệ cử 

tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,97%. Tổ chức 07 cuộc tiếp xúc, đối thoại, tổng hợp 

trên 72 ý kiến kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan chức năng có thẩm 

quyền trả lời, kịp thời giải quyết những vướng mắc ở cơ sở. Chủ trì phối hợp với 

Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức tiếp xúc trước và sau các kỳ họp tại 1.351 

điểm với 52.990 cử tri tham dự và có 5.216 lượt cử tri có ý kiến, kiến nghị.      

1.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

a. Tồn tại, hạn chế 

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

chính trị - xã hội một số cơ sở huyện Bắc Hà nhìn chung còn lúng túng, đôi lúc còn 

mang tính hình thức. Việc tiếp thu, giải quyết các vấn đề Nhân dân quan tâm, kiến 

nghị của các cơ quan, đơn vị liên quan còn thiếu quyết liệt, dứt điểm.  

Công tác vận động nhân dân tham gia giám sát hoạt động của chính quyền, 

cán bộ, công chức và việc tổ chức thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở còn hạn 

chế. Công tác tuyên truyền, vận động, phát huy dân chủ ở cơ sở có việc, có nơi 

hiệu quả chưa cao dẫn đến tình trạng người dân ít tham gia, hoặc ngại tham gia vào 

các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền. 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội một số xã chưa lựa chọn 

được những vấn đề, nội dung cần giám sát, do đó giám sát thiếu trọng tâm, trọng 

điểm, dàn trải, kết quả không rõ. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban 

Giám sát đầu tư của cộng đồng chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao, kết quả 

chưa rõ nét.  

Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền ở cơ sở có những mặt, 

những nội dung chất lượng chưa cao, chưa có nhiều ý kiến tham gia đối với công 

tác lãnh đạo của cấp uỷ đảng, quản lý điều hành của chính quyền. 

Hoạt động tiếp xúc, đối thoại của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể một số 

xã chất lượng chưa cao; thành phần về lĩnh vực kinh tế, xã hội tham gia các hội 

nghị đối thoại chưa được nhiều, do đó nhiều ý kiến của nhân dân chưa được trả lời 

kịp thời và giải quyết chưa thoả đáng nguyện vọng của Nhân dân.  
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b. Nguyên nhân 

* Nguyên nhân khách quan:  

Việc thể chế hoá các quan điểm của Đảng về chức năng giám sát và phản biện 

xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tham gia xây dựng 

Đảng, chính quyền còn chậm. Thiếu hệ thống văn bản pháp luật quy định đầy đủ và 

rõ ràng về hình thức, cơ chế, hiệu quả pháp lý trong thực hiện chức năng giám sát và 

phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.  

Điều kiện cơ sở vật chất và kinh phí phục vụ cho hoạt động giám sát và phản 

biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội còn hạn chế; 

kinh phí hỗ trợ cho ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở 

cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động. 

* Nguyên nhân chủ quan:   

Nhận thức của một số cấp uỷ đảng, chính quyền, cơ quan nhà nước, cán bộ, 

đảng viên, công chức, đại biểu dân cử về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc phát huy quyền làm 

chủ của nhân dân thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội chưa đầy đủ và 

toàn diện. Ở một số xã, cấp uỷ đảng chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công 

tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã 

hội; chưa quan tâm chỉ đạo Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các cơ quan chức 

năng nhà nước tạo điều kiện phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã 

hội cùng cấp trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội. 

Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ của Mặt trận và các đoàn thể chính trị 

- xã hội cấp xã còn nhiều hạn chế, nhất là thiếu kiến thức về pháp luật, kinh tế, xã 

hội, chế độ chính sách, kinh nghiệm, kỹ năng công tác; còn có tình trạng nể nang, 

né tránh, ngại va chạm khi giám sát và phản biện xã hội.  

Trách nhiệm của chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng nhà nước 

trong việc phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực 

hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội còn nhiều hạn chế. Việc thực hiện quy 

chế phối hợp công tác giữa Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Ban Thường 

trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp ở một số cơ sở chưa hiệu quả; Quy chế 

phối hợp chậm được bổ sung sửa đổi và đánh giá hằng năm.    

Chính quyền, chủ đầu tư ở một số cơ sở chưa quan tâm phối hợp và phát huy 

vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, chưa cung 

cấp đầy đủ thông tin và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị 

- xã hội thực hiện việc giám sát đầu tư của cộng đồng. 

Việc lựa chọn nội dung giám sát, phản biện còn nhiều hạn chế; một số cuộc 

giám sát của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở 
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còn lúng túng, chưa thực hiện đầy đủ nguyên tắc, quy trình, phương pháp giám sát; 

chưa động viên và phát huy được vai  trò giám sát của nhân dân và cộng đồng; chất 

lượng giám sát chưa sâu. 

Hoạt động phản biện mới dừng lại ở việc góp ý kiến, kiến nghị vào các 

chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các chính sách, 

pháp luật trong quá trình dự thảo. Nội dung, chất lượng phản biện xã hội chưa sâu, 

chưa huy động, tập hợp được những người có uy tín, chuyên gia ngành, lĩnh vực 

trong hoạt động nghiên cứu, khảo sát thực tiễn để có căn cứ khoa học tham gia 

phản biện đối với các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích 

chính đáng của nhân dân. 

2. Dự báo tình hình 

Trong những năm tới, tình hình thế giới tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó 

lường; “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi với các thủ 

đoạn xảo quyệt. Trong nước, trong tỉnh bên cạnh những thành tựu to lớn trong 

công cuộc đổi mới cũng xuất hiện những hạn chế, yếu kém và có diễn biến phức 

tạp như: Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 

lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; xuất hiện những bức xúc trong xã 

hội và khó khăn trong đời sống của một bộ phận nhân dân. Tình hình đó tác động 

rất mạnh đến tư tưởng chính trị trong toàn đảng bộ, an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội và đời sống, tình cảm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính 

quyền Nhà nước của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội là 

những hoạt động mang tính nhân dân, tính dân chủ xã hội chủ nghĩa, tính xây 

dựng, tính khoa học và thực tiễn, góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chương 

trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; kịp thời phát hiện 

những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách 

cho phù hợp; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực; phát huy 

quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng 

Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của 

Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ vững mối quan hệ mật thiết 

giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận xã hội, 

góp phần to lớn trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ 

huyện Bắc Hà khoá XXIV.  

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

- Căn cứ Điều 9 khoản 1 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 2013; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 75/2015/QH13 ngày 

09/6/2015;  
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- Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị ban hành 

“Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn 

thể chính trị - xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính 

trị (khóa XI) “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - 

xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”;  

- Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Chấp hành Trung 

ương về “giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và 

nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, 

cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”;    

 -  Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-

ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính 

phủ, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, về quy định chi tiết các 

hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;  

- Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát 

quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 

ngày 18/6/2020;  

- Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐH, ngày 11/6/2020 của  Đại hội Đại biểu 

Đảng bộ huyện Bắc Hà khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐỀ ÁN 

1. Phạm vi của đề án 

 1.1. Phạm vi giám sát 

* Đối với cơ quan, tổ chức 

a) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Chủ trì giám sát việc thực hiện các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (trừ những vấn đề 

thuộc bí mật quốc gia) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình. 

b) Các đoàn thể chính trị - xã hội: Chủ trì giám sát việc thực hiện các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (trừ những vấn đề 

thuộc bí mật quốc gia) có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của đoàn viên, hội viên, chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể mình; phối hợp 

với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với những nội 

dung có liên quan. 

* Đối với cá nhân 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát việc 

thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

(trừ những vấn đề thuộc bí mật quốc gia) đối với cá nhân ở nơi công tác và nơi cư trú. 
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1.2. Phạm vi phản biện 

a) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Chủ trì phản biện xã hội đối với các văn bản 

dự thảo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

b) Các đoàn thể chính trị - xã hội: Chủ trì phản biện xã hội đối với các văn 

bản dự thảo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên, 

tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể mình; phối hợp với Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội. 

1.3. Phạm vi góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 

Việc góp ý được thực hiện từ huyện đến cơ sở. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

các đoàn thể chính trị - xã hội và công dân góp ý với cấp ủy, tổ chức đảng, chính 

quyền và cán bộ, đảng viên công tác ở các cơ quan, đơn vị cùng cấp. 

 2. Đối tượng của đề án 

2.1. Đối tượng giám sát: Các cơ quan, tổ chức từ huyện đến cơ sở. Cá nhân 

là cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức,viên chức nhà nước. 

2.2. Đối tượng phản biện xã hội: Các văn bản dự thảo về chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án 

phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Nhà nước (trừ những vấn đề thuộc bí mật 

quốc gia) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình. 

1.3. Đối tượng góp ý xây dựng Đảng: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, 

Thường trực cấp ủy các cấp; các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy; chi ủy, 

chi bộ. Cán bộ, đảng viên. 

1.4. Đối tượng góp ý xây dựng chính quyền: Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân cùng cấp. Lãnh đạo tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân huyện. Cán 

bộ, công chức, viên chức. 

Phần thứ hai 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

 

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu tổng quát 

Giai đoạn 2021-2025 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện là xây dựng 

nông thôn mới và đô thị văn minh; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và bảo đảm an sinh xã hội; việc thực hiện các đề án, nghị quyết liên quan đến 

quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; công tác bảo vệ môi trường; 

công tác xử lý vi phạm hành chính; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của 

người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên…để giám sát, phản biện; góp 
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phần tăng cường sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ huyện Bắc Hà khoá XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. 

2. Mục tiêu cụ thể (Biểu số 01) 

2.1. Nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về nhiệm vụ, tầm quan trọng đối 

với công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã 

hội trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Tăng cường sự lãnh đạo của các 

cấp uỷ đảng đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện 

nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. 

2.2. Củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ MTTQ và các 

đoàn thể chính trị - xã hội các cấp về công tác giám sát, phản biện. Có 100% Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng, Phó các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã, Trưởng Ban 

thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được bồi dưỡng về quy trình, 

phương pháp giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. 

2.3. Hằng năm có trên 70% Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư 

của cộng đồng hoạt động có hiệu quả. Tổ chức để cán bộ, Nhân dân và đoàn viên, 

hội viên tham gia giám sát 100% các công trình đầu tư xây dựng tại địa bàn xã, thị 

trấn trong xây dựng nông thôn mới.  

2.4. Củng cố, kiện toàn về tổ chức, hoạt động của Ban tư vấn, các chuyên 

gia lĩnh vực đảm bảo hoạt động thường xuyên và có hiệu quả. Tổ chức để Ban tư 

vấn, chuyên gia lĩnh vực được tham gia 100% các hội nghị phản biện xã hội.  

2.5. Hằng năm, căn cứ chương trình công tác của cấp uỷ, HĐND, UBND các 

cấp và tình hình thực tiễn của địa phương; thống nhất hiệp thương tổ chức từ 13 

cuộc giám sát, 02 hội nghị phản biện trở lên đối với MTTQ và các tổ chức chính trị 

- xã hội cấp huyện; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội mỗi xã từ 02 cuộc giám 

sát, 02 hội nghị phản biện trở lên. 

2.6. Tổ chức để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và Nhân dân 

tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo Bộ Luật, Luật và các văn bản quy phạm 

pháp luật của Trung ương và địa phương có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của Nhân dân trước khi các cơ quan soạn thảo trình cơ quan thẩm quyền 

phê duyệt. 

2.7. Tham gia phản biện vào dự thảo các Nghị quyết, các văn bản liên quan 

đến chế độ chính sách của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.  

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ (Biểu số 04) 

 1. Công tác giám sát  

Tổng số 225 cuộc giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp 

huyện và cấp xã trong 05 năm ở 08 nội dung, lĩnh vực giám sát, cụ thể: 
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- Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện 

với 105 cuộc, trong đó MTTQ và các đoàn thể cấp huyện thực hiện 10 cuộc; cấp xã 

95 cuộc. 

- Giám sát thực hiện các nội dung của Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 

01/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai: Cấp huyện thực hiện 05 cuộc. 

- Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ; các chế độ chính sách liên quan 

đến cán bộ, công nhân viên chức lao động: Tổng số 67 cuộc, trong đó cấp huyện 

10 cuộc, cấp xã 57 cuộc. 

- Giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; giám sát hoạt 

động của đại biểu HĐND các cấp; giám sát cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, 

chính quyền các cấp: Tổng số 43 cuộc, trong đó cấp huyện 5 cuộc, cấp xã 38 cuộc. 

- Giám sát thực hiện các chương trình an sinh xã hội, các chính sách, pháp 

luật liên quan đến phụ nữ: Tổng số 10 cuộc, cấp huyện thực hiện. 

- Giám sát các quy hoạch, dự án phát triển nông nghiệp: Tổng số 10 cuộc, 

cấp huyện thực hiện. 

- Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, quyền và lợi ích của cán bộ 

đoàn viên, thanh niên; Chương trình xây dựng tổ chức đoàn; công tác phát triển 

kinh tế cho đoàn viên, thanh niên: Tổng số 10 cuộc, cấp huyện thực hiện. 

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết về xây dựng tổ chức cơ sở hội vững 

mạnh và việc thực hiện chế độ chính sách đối với hội viên hội Cựu chiến binh: 

Tổng số 05 cuộc, cấp huyện thực hiện. 

2. Công tác phản biện xã hội 

Hàng năm khi nhận được yêu cầu của các ngành chức năng, Ủy ban MTTQ 

Việt Nam huyện, xã phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện phản biện 

đối với các dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, quy hoạch, 

dự án đầu tư trên địa bàn khi có yêu cầu. Dự kiến cấp huyện mỗi năm tổ chức 02 

hội nghị, cấp xã mỗi xã tổ chức 01 hội nghị.  

3. Công tác tập huấn, học tập kinh nghiệm  

- Ủy ban MTTQ huyện tổ chức 07 hội nghị tập huấn: Năm 2021: 02 hội nghị; 

Năm 2022: 02 hội nghị; Năm 2023: 01 hội nghị; Năm 2024: 01 hội nghị; Năm 2025: 

01 hội nghị. 

- Tổ chức 02 đoàn đi học tập kinh nghiệm công tác giám sát, phản biện xã 

hội tại các huyện trong nước. 
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4. Công tác đánh giá sơ kết, tổng kết 

Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể tham mưu cho Huyện ủy tổ chức đánh 

giá sơ kết giữa giai đoạn, tổng kết giai đoạn. Tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết 

Đề án; lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các nội dung Đề án 

đề nghị biểu dương, khen thưởng. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác giám sát và 

phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn 

thể chính trị - xã hội, trước hết là nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán 

bộ, đảng viên là công chức nhà nước trong việc phối hợp giám sát, chịu sự giám 

sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời nâng cao nhận thức 

cho tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức về tầm 

quan trọng, trách nhiệm của MTTQ các cấp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, 

thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền cho các tầng lớp Nhân dân về nội 

dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân 

dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của 

cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong tiếp thu, giải 

quyết kiến nghị của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân sau giám 

sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hằng 

năm, cần tổ chức đánh giá việc thực hiện để rút kinh nghiệm. 

2. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, 

chính quyền của MTTQ và các đoàn thể phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự 

phối hợp của chính quyền các cấp và sự đồng thuận, hưởng ứng tham gia tích cực 

của Nhân dân. Hằng năm, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ kịp thời chủ trì hiệp 

thương, thống nhất với các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức thành viên tham 

mưu cho cấp ủy lựa chọn lĩnh vực, nội dung, những vấn đề liên quan trực tiếp đến 

quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân, những vấn đề mà các thành 

viên của MTTQ và dư luận xã hội quan tâm để xây dựng chương trình, kế hoạch 

giám sát, phản biện; nghiên cứu, tổ chức các hoạt động khảo sát khoa học, hội thảo 

theo chuyên đề, lĩnh vực để tổ chức các hoạt động phản biện xã hội khi cấp uỷ, 

chính quyền các cấp yêu cầu. 

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của MTTQ và các đoàn thể 

chính trị - xã hội:  

- Đối với việc giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước: Tham gia đầy đủ 

và có hiệu quả vào chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân, Đoàn ĐBQH 

tỉnh Lào Cai và các ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp khi được mời.  

Nâng cao tính chủ động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong 

việc xây dựng kế hoạch giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân 
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dân cùng cấp; tập trung giám sát việc xây dựng, ban hành và thực hiện các nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân; các quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân có liên 

quan tới quyền lợi và nghĩa vụ của đông đảo quần chúng Nhân dân. 

Làm tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý các đơn thư khiếu nại tố cáo 

của công dân; đồng thời giám sát chặt chẽ các cơ quan chức năng trong việc giải 

quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.  

- Đối với hoạt động giám sát đại biểu dân cử: MTTQ tăng cường phối hợp 

với các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức cho cử tri giám sát đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp trong việc thực hiện trách nhiệm của các đại biểu dân cử; 

giám sát việc giữ mối liên hệ giữa đại biểu với cử tri, việc thực hiện lời hứa trước 

cử tri của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi vận động bầu cử; 

giám sát việc tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và bảo vệ quyền lợi 

chính đáng của cử tri...  

Hằng năm, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp phải có trách nhiệm báo cáo 

kết quả hoạt động của đại biểu trong năm gửi tới Uỷ ban MTTQ cùng cấp để thực 

hiện giám sát theo quy định của pháp luật. 

- Đối với việc giám sát cán bộ, công chức nhà nước: MTTQ các cấp phối 

hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm các 

chức danh chủ tịch và phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch và phó chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân các xã, thị trấn theo quy định của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, 

phường, thị trấn. Triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát về đạo đức, lối sống của 

cán bộ, công chức, đảng viên, người đứng đầu tại địa bàn khu dân cư; phát huy tốt 

quyền làm chủ của Nhân dân trong việc phát hiện và kiến nghị những biểu hiện có 

liên quan tới đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của địa 

phương đối với cán bộ, công chức nhà nước cư trú tại địa bàn dân cư. 

 4. Nâng cao trách nhiệm phối hợp của chính quyền các cấp với MTTQ và 

các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội: 

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp công 

tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân với Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện. 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ huyện xây dựng kế hoạch phối hợp tiếp tục đổi mới việc tiếp xúc cử tri 

của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; đổi mới việc tổng 

hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; nâng cao hiệu quả giám sát chính quyền các cấp 

và các cơ quan chức năng nhà nước giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.   

Hằng năm, Ủy ban nhân dân huyện cần thông báo sớm cho Ủy ban MTTQ 

và các đoàn thể chính trị - xã hội dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động xây dựng kế hoạch 
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phản biện xã hội. Đối với những đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên 

quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, Ủy ban nhân 

dân các cấp cần phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và các đoàn thể 

chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức phản biện xã hội hoặc lấy ý kiến của Nhân dân 

ở địa bàn có liên quan tới đề án, dự án trước khi triển khai. Cung cấp đầy đủ thông 

tin, tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp chặt chẽ với MTTQ cùng cấp trong công 

tác giám sát và phản biện xã hội. Tăng cường phối hợp làm tốt công tác kiểm tra, 

giám sát chính quyền cấp dưới trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, thị trấn. 

5. Nâng cao hiệu quả phối hợp và thống nhất hoạt động giữa MTTQ với các 

đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên: Ban Thường trực Uỷ ban 

MTTQ các cấp chủ động xây dựng chương trình cả nhiệm kỳ, cụ thể hóa thành kế 

hoạch từng năm nhằm hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động về hoạt động 

giám sát và phản biện xã hội với các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức thành 

viên khác có liên quan, phân công nhiệm vụ cụ thể; đẩy mạnh hiệu quả hoạt động 

giám sát và phản biện xã hội do các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức thành 

viên khác của MTTQ theo chức năng nhiệm vụ được giao; tập trung giám sát việc 

thực hiện các quy định của pháp luật, chế độ chính sách đối với tổ chức và đoàn 

viên, hội viên của tổ chức mình, hằng năm có đánh giá sơ, tổng kết, rút kinh 

nghiệm, khen thưởng động viên kịp thời. 

Kiện toàn về tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Tư vấn của 

Ủy ban MTTQ cấp huyện và tổ tư vấn cấp xã; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội 

ngũ cán bộ và chuyên gia có kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực 

pháp luật, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, văn hoá, giáo dục, kinh tế, tài 

chính... tham gia các hoạt động phản biện xã hội. 

6. Nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị - 

xã hội đủ điều kiện làm tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội: Kiện toàn về tổ 

chức bộ máy của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng đủ về số 

lượng, nâng cao về chất lượng, có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội và pháp luật, 

có bản lĩnh chính trị vững vàng ngang tầm với nhiệm vụ. Đổi mới công tác tuyển 

chọn, đánh giá, bố trí, quy hoạch, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ; thường xuyên kiện 

toàn đội ngũ cán bộ theo hướng trẻ hoá, hình thành một đội ngũ cán bộ chuyên sâu 

trong công tác tham mưu về thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. 

Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức của hệ 

thống MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội về công tác giám sát, phản biện xã hội 

theo nội dung của đề án. Nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân 

dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng; chú trọng về tiêu chuẩn, kinh nghiệm, 

bản lĩnh; thường xuyên tập huấn nghiệp vụ ban thanh tra nhân dân. Tiếp tục đổi 

mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 

theo hướng tập trung cho cơ sở, gần dân, sát dân, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm 
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tư, tình cảm, nguyện vọng và đời sống Nhân dân để từ đó thực hiện nhiệm vụ giám 

sát và phản biện xã hội trong việc xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách liên 

quan đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân. 

7. Hiệp thương thống nhất ban hành quy trình giám sát của MTTQ và các 

đoàn thể chính trị - xã hội để thống nhất thực hiện trong toàn huyện. Chú trọng đẩy 

mạnh việc phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình, cách làm có hiệu quả trong 

công tác giám sát, phản biện xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Chủ 

động nghiên cứu, rút ra những bài học kinh nghiệm, những hạn chế trong quá trình 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng 

Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là việc phát 

hiện những biểu hiện tham nhũng, lãng phí của tổ chức, cá nhân cán bộ, đảng viên 

là công chức Nhà nước để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp 

ủy, điều hành của chính quyền và của hệ thống chính trị trong toàn huyện. 

8. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia đầy đủ các 

cuộc tiếp xúc, đối thoại do cấp ủy, chính quyền tổ chức. Thực hiện các cuộc tiếp xúc, 

đối thoại theo chỉ đạo của cấp ủy và đề nghị của Ủy ban nhân dân cùng cấp (nếu có). 

IV. NHU CẦU VỐN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Cấp huyện: 1.567.150.000 đồng 

- 65 cuộc giám sát x 13.000.000đ = 845.000.000 đồng 

+ Dự kiến phát sinh: 10 cuộc = 130.000.000 đồng 

- 10 Hội nghị phản biện x 7.000.000đ = 70.000.000 đồng 

+ Dự kiến phát sinh: 5 hội nghị = 35.000.000 đồng 

- 07 Hội nghị tập huấn = 284.000.000 đồng 

- 02 lần đi học tập kinh nghiệm = 182.400.000 đồng 

- Đánh giá sơ kết, tổng kết Đề án: 02 Hội nghị = 20.750.000 đồng 

2. Cấp xã: 665.000.000/19 xã, thị trấn 

- 190 cuộc giám sát x 3.000.000 đồng = 570.000.000 đồng 

- 95 Hội nghị phản biện x 1.000.000 đồng = 95.000.000 đồng 

Tổng kinh phí thực hiện Đề án: 2.232.150.000 đồng (Hai tỷ hai trăm ba 

mươi hai triệu một trăm năm mươi nghìn đồng). 

(Chi tiết tại Biểu số 02,03) 

V. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN 

Khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

chính trị - xã hội, góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa sai phạm, bảo đảm 
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thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại cơ 

sở, đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận và thống 

nhất cao trong xã hội, góp phần tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã 

hội và củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. 

Phần thứ ba 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

 I. LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, thường xuyên, 

trực tiếp là Thường trực Huyện ủy có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án. 

 II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện Đề án; tham mưu cho 

cấp ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án. Cụ thể hóa các nhiệm vụ của đề án 

thành chương trình công tác hằng năm và chủ trì hiệp thương xây dựng kế hoạch 

giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và 

các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp hàng năm.  

Tham mưu tổ chức thực hiện đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án đã 

đề ra. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Đề án, 

báo cáo Huyện ủy theo định kỳ và đột xuất.    

2. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện 

2.1. Hội đồng nhân dân huyện: Bố trí thời gian trong phiên họp định kỳ 6 

tháng và cuối năm để nghe Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp báo cáo kết quả 

giám sát đối với cơ quan, đơn vị. Gửi văn bản dự thảo và cung cấp đầy đủ những 

thông tin, tài liệu cần thiết đến MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội để tổ chức 

phản biện; tiếp thu và trả lời bằng văn bản các ý kiến phản biện của MTTQ, các 

đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia vào các Nghị quyết, Chương 

trình, Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; báo cáo đầy đủ (bằng văn bản) các ý kiến 

phản biện của MTTQ, các đoàn thể với cấp ủy Đảng cùng cấp. 

2.2. Ủy ban nhân dân huyện: Căn cứ vào các nội dung của Đề án xây dựng 

kế hoạch, vận dụng linh hoạt cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh để tổ 

chức thực hiện Đề án. Tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của MTTQ, các đoàn thể 

chính trị - xã hội và Nhân dân thuộc thẩm quyền chức năng của mình. Thực hiện 

cơ chế trả lời, giải trình, giải quyết các kiến nghị sau giám sát của MTTQ và các 

đoàn thể chính trị - xã hội theo quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế dân 

chủ ở cơ sở, công tác Dân vận của chính quyền; chỉ đạo UBND xã, thị trấn, các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc, người đứng đầu các cơ quan nhà nước khi được giám sát 
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có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện, cung cấp thông tin, báo cáo và chấp hành 

giám sát theo quy định. Tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 

thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; tiếp nhận và giải quyết các nội 

dung kiến nghị do MTTQ và các các đoàn thể chính trị - xã hội chuyển đến theo 

thẩm quyền và quy định của pháp luật.  

3. Các đoàn thể chính trị - xã hội 

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ lãnh đạo theo hệ thống tổ chức đoàn thể từ huyện 

đến cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải 

pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, xây 

dựng Đảng, chính quyền theo nội dung của Đề án. Phối hợp với Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ cùng cấp thực hiện các nội dung giám sát cơ quan nhà nước, cán bộ 

công chức nhà nước, đại biểu dân cử. Tổ chức các hoạt động phù hợp để động viên 

đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.  

(Chi tiết tại Biểu 04) 

4. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở  

Tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án. Tăng 

cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực 

hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội 

và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-

QĐ/TW và Quyết định số 218 - QĐ/TW. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quy chế dân 

chủ ở cơ sở, đặc biệt là Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở 

xã, phường, thị trấn.  

III. CHẾ ĐỘ HƯỚNG DẪN, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, 

THÔNG TIN, BÁO CÁO, SƠ KẾT, TỔNG KẾT 

1. Chế độ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Đề án 

Giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với các cơ quan 

chức năng hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện đề án; kịp thời phối hợp giải 

quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. 

2. Chế độ kiểm tra, giám sát 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chủ động kiểm tra, giám sát, đánh 

giá kết quả thực hiện đề án hằng năm. Khi cần thiết đề xuất thành lập đoàn kiểm 

tra, giám sát của Huyện ủy về việc triển khai thực hiện đề án. 

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực 

hiện việc kiểm tra, giám sát kết quả triển khai thực hiện đề án thường xuyên theo 

quy định. 
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3. Chế độ thông tin, báo cáo, sơ kết, tổng kết 

Định kỳ 6 tháng, 01 năm các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo kết quả 

thực hiện Đề án với Thường trực Huyện ủy và cơ quan chủ trì thực hiện đề án. 

Giữa nhiệm kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả, kết thúc nhiệm kỳ tổng kết thực 

hiện Đề án./.   

Nơi nhận:  

- Tỉnh ủy Lào Cai, 

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 

- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 

- Thường trực HĐND, UBND huyện, 

- Các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, 

- Các đồng chí Huyện uỷ viên, 

- Các chi bộ, đảng bộ cơ sở, 

- MTTQ, các đoàn thể huyện, 

- Lãnh đạo VPHU, 

- Chuyên viên VPHU, 

- Lưu VT-VPHU, MTTQ huyện. 

T/M BAN CHẤP HÀNH 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Hòa 

 

 

 


		2021-01-11T21:16:58+0700


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2020-12-31T08:21:26+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Huyện ủy Bắc Hà<HUBACHAQTC1@HUBACHA> đã ký lên văn bản này!




