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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LÀO CAI  

 

Số:         /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lào Cai, ngày      tháng       năm 2023  

 
KẾ HOẠCH 

Phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam 
 tỉnh Lào Cai năm 2023  

 

 Trên cơ sở Quy chế số 01/QC-PH ngày 06/2/2023 của Đoàn đại biểu Quốc 

hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào 

Cai về ban hành Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026; 

Để việc tổ chức triển khai được đồng bộ, thống nhất, phát huy vai trò, trách 

nhiệm của các cấp, các ngành. Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt 

trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh thống nhất ban hành Kế hoạch về triển khai 

một số nội dung trọng tâm năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Tạo sự thống nhất phối hợp, nâng cao vai trò, trách nhiệm giữa Ủy ban 

nhân dân tỉnh với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để thực hiện 

các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Lào Cai năm 2023. 

b) Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và hình thức phối hợp để tạo sự thống 

nhất, đồng thuận trong xã hội cùng chung tay, đồng sức, đồng lòng hoàn thành 

các nhiệm vụ góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

c) Phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia thực hiện tốt các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

a) Việc phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức phải được thực hiện thường 

xuyên, kịp thời, thống nhất, phát huy tính chủ động, tích cực của mỗi cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo đúng chức năng nhiệm 

vụ, quyền hạn theo quy định.  

b) Nội dung phối hợp phải cụ thể, thiết thực, tập trung giải quyết các nhiệm 

vụ trọng tâm sau: Tham gia 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia (Phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Xây dựng nông thôn mới, 

Giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững); phát động, hưởng ứng các phong trào 

thi đua yêu nước, cuộc vận động; triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đề 

án phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. 
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c) Đánh giá kết quả phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh hàng năm và theo giai đoạn. 

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP 

1. Thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Xây dựng nông thôn 

mới, Giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững. 

1.1. Trách nhiệm của UBND tỉnh: 

a) Chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh tổ chức tham gia công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các 

nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, gắn với 

lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành tỉnh. 

b) Chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tham gia hoặc tạo điều 

kiện cho Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp thực hiện công tác giám sát tổ chức 

triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định.   

1.2. Trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: 

a) Công tác tuyên truyền, vận động: 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các cơ quan 

liên quan, các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động 

Nhân dân tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc 

gia triển khai trên địa bàn. 

- Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội vận động các hộ gia đình thực 

hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh” lồng ghép với thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” với 5 nội dung trọng tâm: 

(1) Thi đua phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng 

cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. 

(2) Xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng 

nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát huy truyền thống đền ơn, đáp 

nghĩa, tương thân, tương ái. 

(3)  Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng 

cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và đảm bảo an toàn thực phẩm. 

(4)  Chấp hành pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

(5) Phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp 

phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh. 
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b) Công tác giám sát: 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện hiệu quả công 

tác giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

theo quy định, trọng tâm là: Giám sát việc thực hiện các chính sách về thực hiện 

Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và 

năm 2023; quá trình bình xét, công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, xã 

nông thôn kiểu mẫu; việc công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xã văn 

hóa đạt chuẩn nông thôn mới. Giám sát việc thực hiện các chính sách của Nhà nước 

trong việc xây dựng, chỉnh trang đô thị văn minh; thực hiện chính sách hỗ trợ xây 

dựng nhà ở đối với người có công, hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội cho người nghèo, 

hộ thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, sinh viên. Giám sát việc triển khai 

thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về các chính sách, dự án, chương 

trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Giám sát việc triển khai thực hiện các 

chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, người nghèo và các dự án có thực hiện MTQG 

giảm nghèo bền vững…   

2. Phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động 

2.1. Trách nhiệm của UBND tỉnh: Chỉ đạo các sở, ban ngành, tổ chức chính 

trị - xã hội tỉnh, UBND cấp huyện phối hợp hưởng ứng tham gia thực hiện tổ chức 

các chương trình theo kế hoạch. 

2.2. Trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh:  

a) Tổ chức, phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Trung 

ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh phát động tới cán bộ, đoàn viên, hội 

viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh trọng tâm là các phong trào: Phong trào 

“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào 

“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng 

suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc”… 

nhằm triển khai và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các 

địa phương, của ngành, của tỉnh. Chủ trì tổ chức chương trình “Tết cho người 

nghèo”; phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo”.  

b) Phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết ở các khu dân cư bảo 

đảm không khi vui tươi, phấn khởi thắm tình đoàn kết trong Nhân dân. 

3. Triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh 

tế - xã hội 
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3.1.Trách nhiệm của UBND tỉnh: Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của nhân dân tham gia 

phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng và bảo vệ chủ quyền 

của Tổ quốc; phối hợp thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của UBND 

tỉnh; phối hợp kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong quá trình thực hiện chế 

độ, chính sách liên quan đến Nhân dân. Chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện ký 

kết Chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tổ chức các chương 

trình, dự án hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế đồng thời động viên khen thưởng 

các tổ chức, cá nhân điển hình nhằm phát huy vai trò của nhân dân tại cơ sở, khắc 

phục những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện theo nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội. 

3.2. Trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: 

a) Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan và các tổ chức thành viên 

thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh 

tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; trọng tâm là các chương trình, mục tiêu, các đề án, 

dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hướng về cơ sở.  

b) Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội để kịp thời phát hiện 

và kiến nghị điều chỉnh, khắc phục hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, những 

bất cập trong triển khai thực hiện bảo đảm cho các chương trình, đề án, dự án triển 

khai tại cơ sở thực sự phù hợp, hiệu quả mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân. 

4. Các nhiệm vụ khác theo chức năng 

4.1. Trách nhiệm của UBND tỉnh: Chỉ đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính 

trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện phối hợp tổ chức thực hiện các 

chương trình theo kế hoạch. 

4.2. Trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: 

a) Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện hiệu quả 

công tác giám sát theo Đề án 15-ĐA/TU và các nội dung  phối hợp có liên quan 

bảo đảm phù hợp, hiệu quả. 

b) Phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào 

thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; tập trung tìm kiếm, hỗ trợ, 

phát triển, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, bền vững, hỗ trợ các ý 

tưởng sáng tạo khởi nghiệp áp dụng trong thực tiễn. 

c) Phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác giáo dục chính trị 

tư tưởng, chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn 

hóa cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tăng cường nắm tình hình và kịp thời 
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định hướng tư tưởng, tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, 

góp phần mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.  

(Có Biểu chi tiết kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện tiếp tục thống nhất 

nội dung ký kết Chương trình phối hợp hoạt động của cơ quan, đơn vị với Ủy ban 

MTTQ Việt Nam cùng cấp năm 2023 để triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, 

thiết thực;  

b) Tạo điều kiện và hỗ trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức các hoạt 

động giám sát, phản biện xã hội; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các 

chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với đoàn viên, 

hội viên và các tầng lớp Nhân dân.  

c) Tổ chức đối thoại với Nhân dân để nắm bắt tình hình và giải quyết 

những vấn đề khó khăn vướng mắc của nhân dân khi cần thiết. 

d) Tạo điều kiện hỗ trợ về kinh phí để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp 

thực hiện các hoạt động, mục tiêu đã đề ra. 

đ) Giao Sở Nội vụ chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra các nội dung thực 

hiện Chương trình ký kết phối hợp hoạt động của các Sở, ban, ngành, UBND cấp 

huyện, UBND cấp xã với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã 

hội cùng cấp trong quý III năm 2023. Đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh 

trong quý IV năm 2023. 

e) Thực hiện chế độ thông tin, phối hợp hoạt động theo quy định tại Quy 

chế phối hợp. 

2. Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung kế hoạch chủ động, thống nhất 

nội dung ký kết Chương trình phối hợp hoạt động của cơ quan, đơn vị với Ủy ban 

MTTQ Việt Nam cùng cấp năm 2023 để triển khai thực hiện theo chức thực hiện 

các nhiệm vụ được phân công. 

3. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

a) Chủ động triển khai thực hiện các nội dung phối hợp với UBND tỉnh, các 

sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện trong năm 2023 bảo đảm phù hợp, hiệu quả. 

b) Tích cực phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình phối 

hợp, ký kết liên ngành với các cơ quan, đơn vị có liên quan; định kỳ hằng năm 



6 

 
đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả trong năm 

tiếp theo. 

c) Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các 

tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện hiệu quả chương trình, 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương. 

d) Chủ động phối hợp với UBND tỉnh xây dựng báo cáo nội dung thực hiện 

kế hoạch, định kỳ báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 15/6, báo cáo năm gửi trước 

ngày 20/12 hằng năm gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp); phối hợp với 

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện hằng năm, đề ra nhiệm 

vụ năm tiếp theo bảo đảm thiết thực, hiệu quả theo đúng quy định. 

Trên đây là Kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh Lào Cai về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; trong 

quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các bên sẽ thống nhất 

để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- TT: TU, HĐND, UBND; 
- TT Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh;  
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- CVP, PCVP2; 
- Sở Nội vụ; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, NC2, VX4. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Giàng Thị Dung 
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Phụ biểu 
CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA UBND TỈNH VÀ ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH LÀO CAI 

 (Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND  ngày     tháng     năm 2023 của UBND tỉnh Lào Cai) 

STT Nội dung phối hợp 

Nhiệm vụ của các đơn vị  

Thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 
Nhiệm vụ của UBND tỉnh 

bao gồm các nhiệm vụ của 

các sở, ban ngành trong 

công tác phối hợp 

Nhiệm vụ của 

MTTQ VN 

1  
Tổ chức chương trình “Tết cho người nghèo” năm 

2023 

Phối hợp UBND và Đài Phát 

thanh truyền hình tỉnh 
Chủ trì tổ chức 

Tháng 

1/2023 
 

2  

Hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng và hoạt động 

của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư 

của cộng đồng  

Sở Tài chính; Sở KH&ĐT Chủ trì tổ chức 
Quý 

II/2023 
 

3  
Tổ chức các cuộc giám sát, phản biện xã hội thực hiện 

theo Đề án số 15-ĐA/TU  

Các cơ quan chức năng theo 

nội dung giám sát; Sở Tài 

chính 

Chủ trì tổ chức 
Quý II-

III/2023 
 

4  

Giám sát theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương 

MTTQ Việt Nam và nghị quyết của Ủy ban MTTQ 

tỉnh năm 2023 

Phối hợp UBND tỉnh, Sở Tài 

chính… theo nội dung giám 

sát của Ủy ban Trung ương 

MTTQ Việt Nam 

Chủ trì tổ chức Cả năm  

5  

Chủ trì tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri trước, sau 

kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026 

Đoàn Đại biểu Quốc hội; 

HĐND tỉnh; UBND các 

huyện, thị xã, thành phố; Sở 

Tài chính 

Chủ trì tổ chức Cả năm  



2 
 

6  Xây dựng mô hình khu dân cư tự quản  
Sở Tài chính; Sở Tài nguyên 

môi trường 
Chủ trì tổ chức Cả năm  

7  

Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của 

Trung ương, tỉnh nhằm nâng cao nhận thức cho các 

HTX, tổ HTX về phát triển và xây dựng thương hiệu 

sản phẩm OCOP thị trường tiêu thụ sản phẩm gắn với 

thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam” 

Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở 

Kế hoạch và đầu tư; Liên minh 

Hợp tác xã 

Chủ trì tổ chức 
Quý 

III/2023 
 

8  
Tổ chức Đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm về mô hình 

tổ chức, hoạt động của MTTQ Việt Nam 
Sở Tài chính Chủ trì tổ chức 

Quý 

II/2023 
 

9  

Tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 

217, 218 của Bộ Chính trị về công tác giám sát, phản 

biện xã hội  

Các sở, ban ngành liên quan Chủ trì tổ chức 
Quý 

II/2023 
 

10  

Giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà 

nước về phòng chống rác thải nhựa tại các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư 

Sở Tài nguyên và môi trường Chủ trì tổ chức 
Quý 

III/2023 
 

11  

- Giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG về phát 

triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; 

- Giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới; 

- Giám sát Chương trình MTQG về giảm nghèo bền 

vững.  

Các sở, ban ngành liên quan Chủ trì tổ chức 
Quý II-

III/2023 
 

12  Hướng dẫn tổ chức ngày hội đại đoàn kết năm 2023 
Phối hợp với Ban thường trực 

Ủy ban MTTQ tỉnh 
BCĐ Phong trào 

Quý 

IV/2023 
 

13  
Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 
Sở Công thương BCĐ 389 Cả năm  
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14  
Tổ chức phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 

năm 2023 

Phối hợp với Đài PT-TH; Báo 

Lào Cai, các sở ngành 
Chủ trì tổ chức 

Tháng 

10/2023 
 

15  
Hướng dẫn tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân 

đối với kết quả xây dựng nông thôn mới 
UBND các huyện Chủ trì tổ chức 

Quý 

II/2023 
 

16  

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền vận động giảm thiểu tình 

trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số 

Ban Dân tộc tỉnh Chủ trì tổ chức 
Quý II-

III/2023 
 

17  
Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 

luật cho đồng bào dân tộc thiểu số 
Ban Dân tộc tỉnh; Sở Tư pháp Chủ trì tổ chức 

Quý II-

III/2023 
 

18  

Tổ chức 02 hội nghị đối thoại trực tiếp với Nhân dân: 

- Hội nghị đối thoại về xây dựng nông thôn mới tại xã 

Bản Liền huyện Bắc Hà;  

- Hội nghị đối thoại về xây dựng đô thị văn minh tại thị 
trấn Phố Ràng huyện Bảo Yên  

Cấp kinh phí, cử lãnh đạo sở , 

ngành phối hợp 
Chủ trì tổ chức 

Quý III-

IV/2023 
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