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DEAN 
phát huy vai trô giám sat, phãn bin xa hi và tham gia xãy diyng Dãng, 

P A P A P A 

chinh quyen cua Mit trn To quoc va cac doan the chinh tr! - xa h91 
tinh Lao Cal giai don 2020 - 2025 

Phân thu nht 
SI CAN THIET VA CAN C1J' XAY DVNG  BE AN 

I. S1 CAN THIET XAY DVNG  BE AN 

Hoat dng giám sat và phn bin xa hi, tham gia xây drng Dàng, chinh 
quyên Nba nuóc ciia Uy ban MTTQ Vit Nam và các doàn th chInh trj - xä hi là 
nhIng hoat  dng mang tInh nhân dan, tInh dan thu xâ hi thu nghia, tInh xây 
drng, tInh khoa h9c và thrc tin, gOp phân xây dirng và thc hin dung các chü 
trlwng, dixng lôi cüa Dãng, chinh sách và pháp 1ut cüa Nhà nuâc, các ch.rcing 
trinh kinh tê, van boa, xã hi, quc phOng, an ninh và di ngoi; kjp thi phát hin 
nhUng sai sot, khuyêt diem và kiên nghj süa dôi, bô sung các chInh sách cho phü 
hqp; phát hin, phô bin nhüng nhân t mói, nhüng mt tIch crc; phát huy quyn 
lam chü cüa nhân dan, thng cung dông thun xã hi, gop phân xây dimg Dãng, 
Nhà nuãc trong sach,  vüng  manh. 

Sau 05 näm thrc hin D an s 15-DA/TU ngày 27/11/20 15 v "Phát buy vai 
trO giám sat, phãn bin xâ hi và tham gia xay dung Dãng, chInh quyên cüa Uy ban 
MTTQ Vit Nam và các doàn th chInh trj - xã hi tinh Lao Cai" giai don 2016-
2020, hoat  dng giám sat, phãn bin xa hi cüa MTTQ và các doàn th chInh trj - 
xã hi dã dat  duçc nhiu kt qua quan trpng, gop ph.n quan tr9ng vào vic phOng 
ngüa sai phm, bâo dam thc hin tht các chü trrnmg cUa Dãng, chInh sách pháp 
1ut cüa Nba nurc tai cor si, dng thi phát huy siic manh dai doàn kt toàn dan, 
tao sr dng thun vâ thng nht cao trong xâ hi, gop phân tao  môi trung on djnh 
d phát trin kinh tê - xa hi và cüng c vUng chäc quôc phông, an ninh trên dja 
bàn toàn tinh. Tr näm 2016 dn näm 2020, MTTQ và các doàn the chinh trj - xã hi 
cac cp to chirc di.rcic 195/377 cuc giám sat; 30/35 hti nghj phãn bin; 335/448 hti 
nghj tip xüc, dôi thoai trrc tiêp vOi Nbân dan. Tii thc tiên do cho thây vic tiêp 
tiic thirc hin D an trong giai do?n  2020-2025 là h& sc can thiêt và là dôi hói 
khách quan cüa qua trInh phát trin nói chung. 

II. CAN C XAY DçNG BE AN 

Ngh quy& s 01-NQ/DH ngày 16/10/2020 cüa Dai  hi di biêu Dàng b tinh 
Lao Cai ln thir XVI, nhim kS'  2020-2025. 
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Phãn thfr hai 
MVC TIEU, NHIEM \T, GIAI PHAP 

I. MuC  TIEU 

1. Miic tiêu tong quát 

Trong giai do?n 2020-2025 tp trung lira ch9n các ni dung, nhim vil trçng 
tarn cüa tinh niur: Hip thucxng bâu c1r dai  biêu Quôc hi khóa XV và bâu cü di 
biêu Hi dông nithn dan các cap nhim 2021-2026; thng cuông xây dirng, cüng 
cô to chirc, hot dng cUa Mt trn và các doàn the chInh trj - xã hi; tuyên truyn, 
giáo duc can b, doàn vién, hi viên và Nhãn dan nãng cao nhn thirc, trách thim, 
nàng 1irc tham gia gop xây dirng Dáng, xay drng chInh quyên, xây dimg nông 
thôn mâi, do thj van minh; quy hoch, kê hoach phát triên kinh tê-x hi và bão dam 
an sinh xã hôi; viêc thixc hiên các dê an, nghj quyêt lien quan den quyên, igi ich 
chInh dáng, hgp pháp cüa Nhân dan; cong tác báo v mOi tnrO'ng, lrng phó vó'i biên 
dOi khI hu; cong tác xi'r 1 vi phrn hành chinh trong lTnh virc giao thông du&ng b, 
xây dimg, v sinh an toàn thirc phâm; vic tu duông, rèn 1uyn dao  dIrc lôi song cüa 
ngixñ dirng dâu, can b chü chôt, can b, dãng viên; cong tác dâu tranh phông, 
chông tham nhüng, giám sat can b, dàng viên theo quy djnh cüa Dãng. . . dêgiám 
sat, phãn bin; tang crng sr dOng thun xa hti, thirc hin thäng lçii Nghj quyêt Dai 
hi Dãng b tinh Lao Cai khoá XVI, nhim kS'  2020 - 2025 dã dê ra. 

2. Mi)c tiêu ciii  th 

2.1. Cong tác giám sat 

Tng s 234 cuc giám sat cüa MTTQ vâ các doàn th chInh trj - xA hi cp 
tinh, cap huyn, thj xã, thành phô trong 05 nãm & 08 ni dung, linh viyc giám sat, 
ciithê: 

- Giám sat các quy hoach,  chiwng trinh, dir an phát trin trong lTnh vrc nông, 
lam nghip, giáo di1c và dào tao,  khoa hçc và cong ngh. 

- Giám sat thirc hin các ni dung cüa Quyt djnh s 1902/QD-UBND ngày 
01/6/2017 cüa Uy ban nhan dan tinh Lao Cai, ye Quy djnh thirc hin cong tác dan 
vn trong thirc hin các d1r an trên dja bàn tinh Lao Cai. 

- Giám sat vic thixc hin các dir an du tu xây drng co bàn trên dja bàn tinh 
(cac chiroi'zg trInh nithc sac/i, thz.y lcti, các c/nrn'ng trinh giao thông nóng thOn, dt 
an xây c4mg  n/ia & cho ngztài nghèo; chz trirn'ng, du-&ng lói cia Dáng, chin/i sách, 
pháp lut cüa Nhà nzthc ye Th'zh vztc ho cit d5ng xáy drng trên dja bàn tin/i Lao Cai, 
vic trién khai và thrc hin các Luçt xáy dtng, Luçt dáu tu' cong). 

- Giám sat vic thc hin các d tài, d1r an v nghiên cru 1rng diing khoa h9c 
cong ngh trên dja bàn tinh Lao Cai. 

- Giám sat vic thirc hin cOng tác phOng, chtng tham nhüng; giám sat hot 
dng cüa dai  biêu FIDND các cap; giám sat can b, dãng viên, ngiiài thng dâu cap 
Uy, chinh quyên các cap. 

- Giám sat vic thijc hin Quy ch dan chU a co sâ và các ch dt chInh 
sách dôi vói ngri lao dng i xã, phung, thj tran; co quan, doanh nghip; Thirc 
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hin Li4t dâu lit cong dôi vo'i hot dng cüa Ban TTND; Ban giám sat dâu tu cüa 
cong dông. 

- Giám sat trin khai xác djnh chi s hài lông cüa nguôi dan, t chrc di vài 
sir phiic v1,1 cüa CG quan hành chInh nhà nuâc; giám sat thirc hin các chung trInh 
an sinh xä hi, các chinh sách pháp 1ut lien quan den phi nü, trê em; giám sat 
thirc hin Chi.wng trInh xây dijng nông thôn mOi và giâm nghèo ben vüng. 

- Giám sat các hoat  dng khai thác khoáng san; cOng tác bão v mOi trtrông, 
trng phó vài biên dôi khI hu, v sinh môi tru'&ng dôi vi các ciim cong nghip, 
tiéu thu cong nghip; cong tác dam bâo v sinh an toàn thirc phâm và các ni dung 
khác khi duqc can b, dâng viên và Nhân dan quan tam. 

(Co pliu bilu chi tilt kern thea) 

2.2. Cong lác phãn bin xii hç31 

H.ng näm khi nhn duçic yeu cu cüa các ngành chirc nng, Uy ban MTTQ 
tinh phôi hçip vó'i các tO chuc chInh trj-xã hi tinh thirc hin phãn bin dOi vOi các 
dir thào cac van bàn quy phm pháp luât, các chü tnrong, quy hoch, dir an dâu lit 
trên dia bàn khi có yêu câu. 

(Co phy bilu chi tilt kern thea) 

2.3. Cong lác tilp xác, di thozi 

Hang näm MTTQ và mi doàn th chInh trj - xã hi tinh chü trI to chüc t1r 
02 hôi nghi doi thoai; MTTQ và cac doàn the chmnh tn - xã hi các huyn, thj xã, 
thành phô to chirc tü 01 hi nghj doi thoai và phôi hcip tharn gia các hi nghj tiêp 
xüc, dOi thoi theo kê hoach cüa cap Uy, chInh quyên cüng cap. 

(Cóphy bilu chi tjlt kern theo). 

2.4. Cong tác 41p  huân, hçic tlp kinh ng/iim, lông kêt lhrc hin itê an 

- Tp hu.n do Uy ban MTTQ Vit Nam và các doàn th chInh trj - xã hi 
tinh chñ trI tO chirc vói mi doàn the 01 lop t.p huânlnäm thirc hin trong các näm 
2021, 2022, 2023, 2024. 

- HQC tp kinh nghim cOng tác giám sat, phãn bin xa hi 0 các tinh trong nuOc. 

- T chtrc 01 hi nghj thng k&t th?c hin d an giai doan  2020-2025  tai  tinh 
do Uy ban Mt trn TO quOc Vit Nam tinh chu tn. 

(Co phy bié'u chi tilt kern theo) 

II. NHIM \TJ 

1. Cong tác giám sat, phãn bin xã hi 

1.1. Nâng cao nhn thüc cüa cp üy các c.p v vai trô giám sat, phân bin xâ 
hOi cüa MTTQ va các doàn the chInh trj - xã hi, gop phan xay dirng và thrc hin 
có hiêu qua cac chñ tnrong, dumg lôi cüa Dãng, chInh sách và pháp luat  cña Nba 
nuOc tai  dja phucing. 

1.2. MTTQ và các doàn th chInh tn - xã hi tang cuOng phi hcTp thc hin 
tot cOng tác giám sat, phân bin xã hi; chO dng tham mu'u Tinh üy thc hin tot 
cong tác giám sat can b, dãng vien và cOng tác can b theo Quy djnh sO 124- 
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QD/TW ngày 02/2/2018 cüa Ban BI thu v "Giám sat cza MTTQ Vit Nain, các td 
chic chInh trj - xa hç5i và Nhán dan dói vó'i vic tu dit5ng, rèn luyn dçzo dic, M 
song cüa ngzthi d&ng dáu, can b5 chi chOt và can b5, dáng viên "; Quy djnh s 
205-QD/TW ngày 23/9/2019 cüa B ChInh trj ye vic kiêm soát quyên 1irc trong 
Cong tác can b và chông chy chüc, chy quyên; Thông tn so 1 0/TT-MTTW-BTT 
ngày 22/9/2020 cüa Ban Thuông trgrc Uy ban Trung hang MTTQ Vit Nam ye 
hhâng dan giám sat can b, dãng viên và cong tác can b. Kjp thii phát hin, ph 
biên nhUng nhân to mri, nhu'ng mt tIch circ; dng th&i kin nghj xü l2  nhtrng sai 
sot, khuyêt diem trong qua trmnh tO chirc thirc hin. 

1.3. Cüng c t chc và nâng cao chit luçrng, k5'nang giám sat cho dti ngü 
can b MTTQ và cac doân the chInh trj - xã hi các cap trong cong tác giám sat, 
phãn bin. Kjp thai bOi duäng, ttp huán ye quy trInh, k5? nãng, phwvng pháp giám 
sat, phãn bin xa hi cho di ngü can b Mt trn và các don the các cap; phát 
huy vai trO cüa Nhân dan nhât là các tO chirc tir quán, Ban Thanh tra nhân dan, Ban 
giám sat dâu tu cüa cong dông trong hoat  dng giám sat dôi viii di ngü can b, 
dãng viên & co sâ. 

1.4. Tang ci.r?mg hu&ng dn hot dng giám sat cüa Ban Thanh tra nhân dan, 
Ban giám sat dâu tu cüa cong dông, tr9ng tam là giám sat vic th1rc hin cong tác an 
sinh xa hi, vic triên khai thirc hin các chuxmg trInh, dir an t?i  cci s& lien quan trrc 
tiêp den quyên, 1çi Ich chinh dáng, hqp pháp cüa nguO'i dan. 

1.5. H.ng näm, Ban Thuäng trirc Uy ban MTTQ tinh hip thuo'ng thng 
nhât vói các to chrc thành viên xay dirng kê ho.ch giám sat, báo cáo Thu&ng trirc 
Tinh üy, phôi hçp v&i Uy ban nhân dan tinh, các ngành, dja phuang trong hoat 
dng giám sat (thai gian hip thu'ong thrc hiçn trong tháng 11 hang nám). 

Ban Thu&ng tr1rc Uy ban MTTQ tinh chfi dng phi hçip vâi các to chirc 
thành viên, Hôi dOng nhân dan, Doàn di bieu QuOc hi và các co quan trong khôi 
tu pháp tO chirc tuyên truyen giáo diic phô bien pháp 1u.t yà giám sat theo chirc 
nàng, nhim vi. 

1.6. Tang cu&ng phi hqp vói các tO chirc doàn th chInh trj - xã hi tinh, 
các ca quan, ban ngành, ca quan thông tin truyên thông trong vic tuyen truyên, 
hu&ng dan, 4n dtng Nhân dan tham gia thrc hành dan chü và d Nhân dan giám 
sat, däc biêt là trong cOng tác dâu tranh phOng, chông tham nhüng, trách nhim néu 
guang cüa can b, dãng yiên, ngu&i dg dâu cap üy, chInh quyen các cap. 

2. Cong tác tham gia xây dirng Bang, xây dirng chInh quyên. 

2.1. Tich crc tham gia xay drng, tuyên truyn và da dng boa các hInh thirc 
vn dng, tp h9p, doàn két rng rAi các tang lap Nhân dan nghiêm chinh chap 
hành chü trtxang, dung lOi cüa Dãng, chmnh sách, pháp 1u.t cüa Nlià nuóc. Cüng 
cô hem tin trong các tang lop Nhân dân,tao dông thun trong xã hi e gOp phãn 
thuc hiên thang lai các mic tiêu phát triên kinh tê - xä hi, bào dam quOc phOng, 
an ninh cüa dja phuang. 

2.2. Tang cu&rig phát huy dan chü; tip tiic  phi hçip th chirc tot các hi nghj 
dOi thoai, tiêp xUc c1r tn dé Nhãn dan dugc bay tO quan diem, chInh kién, tham gia 
dóng gop kiên xây dirng Dâng, chInh quyên trén tinh than d chü, ton tr9ng các 

kién khác nhau nhung khOng trái vài igi Ich cüa quOc gia, dan tc. Kjp th&i kiên 
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nghj vi các Co quan có thm quyn kjp thai nghiên ciru, sira dôi, b sung các ni 
dung con thiêu, chua sat, chi.ra phü hqp trong các van bàn dr thão cüa các co quan 
Dâng, Nba nuâc; kiên nghj giài quyêt tot các kiên, kiên nghj hçip pháp, chmnh 
dáng cüa cir tn và Nbân dan. 

2.3. Phát huy vai trO cüa MTTQ và các t chüc chInh trj - xã hi các cp 
trong vic tham gia dóng gop kiên, phãn bin xa hi dOi vâi các dir thão vn bàn 
quy phrn pháp lut cüa Trung uong và cüa tinh theo quy djnh cüa Lut sira dôi, bô 
sung mt so diêu cüa Lut ban hành van bàn quy pham pháp lut so 63/2020/QH14 
ngày 18/6/2020. 

2.4. Chü dng n.m tInh hInh Nhn dan, kp thOi näm tâmtu, nguyen vçng 
cüa Nhân dan; tuyên truyên vn dng, giài thIch dé Nhân dan nàm rö chü tnrcrng 
cüa Dang, chInh sách pháp luât cüa Nba ni.râc và cüa tinh, tong hçip báo cáo tham 
mru cho cap üy, phôi hçrp vâi chInh quyén giãi quyêt các ' kiên, kiên nghj cüa 
Nhân dan. Thu&ng xuyên phôi hçp vri cap üy, chInh quyêntô chirc tot dôi thoai 
v&i Nhan dan nhât là a nhng nai có phát sinh mâu thuán, bat dông lien quan den 
quyên, lcii Ich cüa Nbân dan dê giài quyêt ngay t1r co s&. Khäng djnh vai trO quan 
tr9ng cüa Mt trn To quôc trong phát huy quyên lam chü cüa Nbân dan trong 
cong tác xay drng Dàng, tang cithng môi quan h gän bó mt thiêt giüa Dãng-Nhà 
ntrac-Nhan dan. 

2.5. Tang cithng cong tác tuyên truyn, ph bin, giáo diic pháp lut v 
phOng, chông tham nhflng; kjp thai xir l các don thu, khiêu nai,  to cáo, kiên 
nghj, các phàn ánh gài den Uy ban MTTQ Vit Nam các cap. Theo dôi, giám sat 
qua trInh giài quyêt và cong khai kêt qua giãi quyêt dé Nhân dan biét. 

III. GL&I PHAP THU'C HIN 

Tang cuing slr lânh d?o  cüa các cp u5' Dàng dti vài cong tác giám sat Va 
phàn bin xâ hi, tham gia xay dmg Dãng, chInh quyên cüa MTTQ và các doàn 
the chinh tn - xã hôi các cap, tnthc hêt là nâng cao nh.n thirc, thirc, trách nhim 
cüa can bô, dãng viên là cong chüc nhà nithc tnong vic phôi hqp giám sat, chju sJr 
giám sat cüa MTTQ và các doàn the chInh trj - xâ hi. Hang näm, Ban Thuang 
trrc Uy ban MTTQ Viêt Nam các cap kjp thai chü trI hip thiiong, thông nhât vói 
các doàn the chInh trj - xã hi cüng cap Iira chçn linh vrc, ni dung, nMng van dê 
lien quan tr11c tiêp den quyên và lqi Ich hcxp pháp chinh dáng cüa Nhân d và du 
lun xa hi quan tam dé xay ding ni dung giám sat, phan bin, tham gia gop 
xây drng Dâng, xây drng chInh quyên, to chirc các hoat dng khào sat khoa hpc, 
hi thào theo chu'ên dê, lTnh virc dê to chirc các hot dng phãn bin xã hi khi 
cap u, chInh quyên các cap yêu câu. 

Nâng cao hiu lrc, hiu qua cong tác giám sat cüa MTTQ và các doàn th 
chinh trj - xa hi. Trong do: 

Dái v&i vic giám sat hoot d.5ng cüa cci cuan nhà nzthc: Tham gia dy dü và có 
hiu qua vào chuung trInh giám sat cüa Hi dông nhan dan, Doãn DBQH và các ban 
cüa HOi  dOng nhan dan cüng cap. 

Dó'i vái hogt d5ng giám sat dcii bié'u dan cz: MTTQ tang cu&ng phi hçp vai 
các doánthê chInh trj - xã hi cong cap to chac dé cCr tn giám sat dai  biêu Quôc hi 
va di biéu Hi dOng nhân dan các cap trong vic thirc hin trách nhim cüa các dai 
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biu dan cir; giám sat vic giü mi lien h gita di biu vó'i Cu tn, vic thirc hiên Rn 
hüa tnrrc c1r tn cüa các trng cfr viên dai  biêu Quc hi và di biu Hi dàng nhan 
dan các cap khi vn dng bâu ct"r; giám sat vic tip thu, giài quyt kin, kin nghj 
cüa ci.'r tn và bâo v quyên lcd chInh dáng cüa c1r tn... 

Di vâi vic giám sat ccn bó, cong ch&cnhà niróc. MTTQ các c.p phi hccp 
vói cac doàn the chinh tij - xã hi to chirc triên khai thirc hin nhim vii giám sat 
ye do dirc, lôi song cüa can b, cong chrc, dáng vien, ngu&i dung dâu ti dja bàn 
khu dan Cu; Phát huy tot quyên lam chü cüa Nhân dan trong vic phát hin và kin 
nghj nhng biêu hin cO lien quan t6i do dirc, lôi song, thrc chap hành pháp 1ut 
và các quy djnh cüa dja phuang dOi vâi can b, cong chüc nhà nuóc ci.r tth tai  dja 
bàn dan cu. 

Tip ti1c b sung, hoàn thin, nâng cao hiu qua thirc hin quy ch phM hcip 
cong tac giüa Thung tnirc Hi dông nhân dan, Uy ban nhân dan vâi Ban Thu&ng 
trirc Uy ban MTTQ Vit Nam các cap trong tinh. Dôi rni vic tiêp xüc cü tn cüa 
di biêu Quôc hi và dai  biêu Hi dOng nhân dan các cap; dOi mài vic tong hçTp 
kiên, kiên nghj cüa cu tn; nang cao hiu qua giám sat chInh quyên các cap và các 
ca quan chuc nãng nhà nuâc giãi quyêt kiên, kiên nghj cüa cu tn. Tang cu&ng 
phôi hçp lam tOt cOng tác kiêm tra, giám sat chinh quyên các cap trong vic thirc 
hin Quy chê dan chü i xâ, phiRmg, thj trân. 

Nân cao trInh d, nàng 1irc cüa can b MTTQ và các doãn th chInh trj - xã 
hi dü diêu kin lam tot nhim vçi giám sat và phãn bin xã hi. Kin toân ye tO 
chüc vâ nãng cao hiu qua hoat dng cüa the hi dông tu van cüa Uy ban MTTQ 
cap tinh, ban tir van cüa Uy ban MTTQ cap huyn và to tLI van cap xà; phát huy vai 
trO, tnách nhim cüa di ngü can b và chuyên gia có kinh nghim, kiên thuc chuyên 
sâu ye các Iinh virc pháp lust, quân l dat dai, bão v mOi tnräng, van boa, giáo dc, 
kinh t, tâi chInh... tham gia các hoat dng phãn bin xã hi. To chuc t.p huân, dào 
tao, bôi duOng di ngü can b, cong chuc cüa h thông MTT'Q, các doàn the chInh 
tnj - xã hi v cOng tác giám sat, phãn bin xâ hi theo ni dung cüa dê an. 

Chu tn9ng dy manh  vic phát hin, nhân rng các mO hInh, diên hInh, each 
lam có hiu qua trong cOng tác giám sat, phãn bin xà hi, cong tác xây dirng 
Dãng, chInh quyên. Chñ dng nghiên ciru, n1it na nhng bài h9e kinh nghim, 
nhng han  ch trong qua tnInh lãnh dao, chi dao  thirc hin cong tác giám sat, phãn 
bin xà hi, tham gia xây drng Dàng, chInh quyén cüa MTTQ và các doàn the 
chInh trj - xà hi, nhât là vic phát hin nhffiig biêu hin tharn nhüng, lang phi cia 
tO chc, cá nhân can b, dâng yiên là cong chuc Nhà nuóc dé nâng cao chat 1ug, 
hiu qua cOng tác lânh dao  cüa cap üy, diêu hành cüa chInh quyên và cüa h thông 
chInh trj trong toàn tinh. 

Cp üy, chInh quyn các cp quan tam chi dao các c.p, the ngành xem x&, 
tiêp thu giài quyêt các dé nghj, kiên nghj cüa MTTQ Va các doàn th chInh trj - xã 
hi qua the cuc giám sat, tiep xüc, dOi thoai, qua näm tInh hInh Nhân dan. Chü 
tr9ng vic thOng tin cOng khai nhQng ket qua giam sat, phân bin, ket qua xfr 
giài quyêt van dê lien quan den dao  due, lOi sOng, trách nhim cüa ngi.thi dirng dâu 
ma dir lun và Nhân dan quan tam... 

Ngoài vic giám sat theo ni dung d an, MTTQ và các doàn th chInh trj - xà 
hi thirc hin giam sat thixmg xuyên theo Lut Mt trn To quôc và Diêu l cüa 
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trng t chirc chInh trj - xã hi và giám sat phát sinh ngoài k hoach  theo sir chi do, 
hithng dn cüa ngành d9c cp trên và d nghj cüa cap üy, chInh quyên cüng cap. 

IV. KINH PHI THUC HIN 

Nhu câu von thic hin Be an: 30.727.000.000 dông (Ba mwoi tj, b4y 
tram hai muo'i bay friu dng.). 

(Co phy bièu  chi tié't kern theo) 

HAng näm, can cuir vào nhim vi Cii th cüa dê an, Ban Thung trrc Uy ban 
MTTQ Vit Nam tinh Lao Cai, chU dng to chuirc hip thrnmg thông nhât vói các 
doàn the chInh tn - xa hi tinh ye linh virc, ni dung, so cuc giám sat, phân bin, 
dôi thoai và dir truiu kinh phi thrc hin cüa MTTQ Va CáC doàn the chInh trj - xã hi 
tinh chuyên Uy ban nhân dan tinh và S Tài chinh cap kinh phi thirc hin. 

V. HIU QUA CUA oE AN 

Khäng djnh và nâng cao vai trô, vj th cUa Mt tr.n T quc và các doàn th 
chInh trj-xà hi, gop phân quan trong vào vic phông ngira sai phm, bâo dam thuc 
hin tot các chü truong cüa Dãng, chinh sách pháp lut cüa Nhà nuâc tai  co sâ, 
dông th&i phát buy siirc manh dai doàn kêt toàn dan, tao  sir dông thu.n và thông 
nhât cao trong xã hi, gop phân tao  môi tru&ng on djnh dê phát triên kinh tê - xã 
hi và cuimg cô v&ng chäc quôc phOng, an ninh trên dja bàn toàn tinh. 

Phãn thu' ba 
TO CH15'C THUC HIN 

I. LANH BO, CHI BiO THVC HIN BE AN 

Ban Chip hành Dãng b tinh, Ban Thuing vçi Tinh üy, thuing xuyên, trirc 
tiêp là Thuing trrc Tinh üy länh dao,  chi  dao  to chuirc, kiêm tra, giám sat, dánh giá 
thrc hin dê an. 

II. PHAN CONG TRACH NHIM TH1J'C HIN oE AN 

1. Bang doàn Uy ban MTTQ flnh 
Lath dao  Uy ban MTTQ tinh, trrc tip, thung xuyén là Ban Thithng trrc 

ban MTTQ tinh (ccx quail chz tn dé an giai doçin 202 0-2025) xây dmg kê hoach 
thirc hin Dé an. Cu the hóa các nhim vti cüa Dé an thành chi.rcmg trinh, kê hoach 
giám sat, phán biên xa hôi, tham gia xây drng Dãng, ChInh quyên cüa MTTQ và 
các doàn the chInh trj - xâ hi triên khai thirc hin dông b a các cap dê hoàn thành 
các music tiêu, nhim vi cüa Dê an dã dé ra. 

Chü dng phi hcp vài các Ban xây dirng dàng Tinh Uy, Van phOng Tinh üy, 
Van phông Doàn dai  biêu Quôc hi và Hi dông nhãn dan, Van phông Uy ban nhãn 
dan tinh và các ngành có lien quan giüp Ban Thu&ng v Tinh Uy huàng dan, theo 
dOi, kiêm tra, don dôc vic triên khai thrc hin Dê an. E')jnh k' hang näm hoäc dot 
xuât tOng h?p  báo cáo các kiên tham gia cüa cap üy các cap, các ccr quan phOi hçip 
thirc hin dê an báo cáo Ban Ththng vi Tinh Uy xem xét cho kiên chi dao. 

2. Các Pang doàn, Ban Can si dãng 

Can cuir vao cac nOi  dung cüa D an xây dimg k hoach, c ch chinh sách dê 
to chuirc thirc hin Be an. Tiêp tiic chi dao  thirc hin Quy chê dan chü a co sà, cOng 
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tác dan vn cüa chInh quyn; chi dao  các c.p chInh quyn, các s&, ban ngành, 
nguôi dirng dâu các cci quan nba nuOc khi duçic giám sat có trách nhim phi hqp, 
tao diéu kin, cung cap thông tin, báo cáo và chap hành giám sat theo quy djnh. 
Tao diêu kiên dê MTTQ và các doàn the chInh trj - xã hi thrc hin tot nhim vii 
giám sat, dôi thoai, phán bin xã hi theo dung quy djnh; tiêp nhn và giâi quyt 
các ni dung kien nghj do MTTQ và các doàn the chInh trj - xã hi chuyn dn 
theo thâm quyên và quy dnh cua pháp Iut. 

Länh dao  theo h thong t chirc doàn th chinh trj - xa hi tr tinh dn co s& 
xây drng chuong trInh, kê hoach, xác djnh miic tiêu, nhim vii và giãi pháp phü 
hop dé thuc hiên co hiêu qua nhiêm vu giarn sat, phan bién xã hôi, dôi thoai true 
tiép vOi Nhán dan, doàn viên, hi viên, CNVCLD theo nti dung cüa Dê an. PhOi 
hçp vth Uy ban MTTQ cüng cap thrc hin các ni dung giám sat co quan nba 
nuOc, can b cong chic nhá rnrâc, dai  biêu dan ctr. To chi'rc các boat dng phñ hop 
dé dng viên doàn viên, hi viên tham gia xây dirng Bang, xây drng chInh quyên 
vüng manh. 

3. Các Ban xãy drng dãng Tinh u, Van phông Tinh üy 

Theo chirc näng, nhim vii phi hop vói Bang doàn Uy ban MTTQ, các doàn 
the chInh trj - xãhi tham muu giüp Ban Thu&ng vi Tinh üy chi dao  tO chüc triên 
khai thuc hin Be an. 

III. CHE DQ HIXONG DAN, DON DOC, KIEM TRA, GIAM SAT, 
THÔNG TIN, BAO cAo, S KET, TONG KET 

Các huyn üy, thj üy, thành üy, dáng üy tr1rc thuc t chirc quán trit và xây 
drng kê hoach triên khai thirc hin Be an. Bang doàn Uy ban MTTQ và các doàn 
th chInh tn - xã hôi, Ban Thumg vi Tinh doàn thçrc hin tot cong tác kiêm tra, 
giám sat vâ chê d thông tin báo cáo theo quy djnh. 

Djnh kS'  6 tháng, 01 nàm các t chCrc, don vj có lien quan báo cáo kt qua 
thirc hin Be an vói Thung trirc Tinh üy và co quan chü trI th'rc hin Be an. Gina 
nhim kS'  to chirc so kêt dánh giá kêt qua và kêt thuc nhim kS'  tham mru tong két 
thuc hin Be an.!. 

Noi nhân:  
- B ChInh trj, Ban BI thu TW Dãng (Báo cáo), 
- Các Ban xây drng Dãng Trung i..rang, 
- Van phông Trung ucing Dãng, 
- Uy ban Trung ixing MTTQVN, 
- Dàng Uy Quân khu II, 
- TT.TU, HDND, UBND tinh, 
- Các Ban xây dng dãng TinE üy, 
- Các Dãng doân, Ban Can sr dãng, 
- Các huyn, thi,  thành üy, 
dàng üy trrc thuOc, 
- Các dong chi Tinh üy viên, 
- Các sâ, ban, ngânh, doàn the tinh, 
- Lãnh d?o  Van phOng Tinh üy, 
- Chuyên viên Tong hçp — VPTU, 
- Liru VPTU. 

Dng Xuân Phong 
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Phu bieu 01 

MUC TIEU oE AN SO 15-BA/TU GIAL BOJN 2020-2025 
(Kern theo D an sd 15-DA/TU ngày 11/12/2020 cia Tinh zy) 

TT Ni dung Don v 

Muc 
tiêu 

NQDH 
XVI 

Mic 
tiêu B 
an giai 
don 
2021- 
2025 

Urc 
thirc 
hiên 
nam 
2020 

Muc 
tiêu 
nam 
2021 

Muc 
tiêu 
nãm 
2022 

Muc 
tiêu 
nám 
2023 

Miuc 
tiêu 
nám 
2024 

Muc 
tiêu 
nàm 
2025 

Sosánh(%) 

NITBA 
so 

NQDH 

MT 
näm 

2025 so 
U1H 
2020 

D an 15: Phát 
huy vai trô giám 
sat, phãn bin x 
hi và tham gia 
xây drng Dãng, 
chInh quyn cüa 
Mt tritn  To quc 
và các doàn th 
chinh trj —xä hi 
tinh Lao Cai giai 
doan 2020-2025 

Uy ban Mitt 
tritn  T 
qu6c Vit 
Nam tinh 
Lao Cai 

Cong tác giám sat 
(cuc giám sat) 

234 32 46 49 46 48 45 140.62 

2 Cong tác phán 
biênxähôi(hôi 
nghj) 

55 07 11 11 11 11 11 157.14 

3 COng tác di thoti 
(hi nghj) 

330 35 66 66 66 66 66 188.57 

4 Cong tác tp hun, 
h9c tp kinh 
nghim, tang kt 

Uy ban Mitt 
tritn T 
quc Vit 
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D an Nam tinh 

Lao Cai và 
các doàn 
the chInh trj 
-xãhi 

4.1 Tp huân: MTTQ 
và môi doàn the 
chInh trl — xã hi 
tinh chü trI 01 lOp 
tp hunInäm 
(202 1, 2022, 
2023, 2024) 

24 6 6 6 6 

4.2 Hçc tp kinh 
nghim cong tác 
giárn sat, phãri 
bin xà hi cüa 
các tinh trong 
mrOc, MTTQ và 
rnôi doàn the 
chInh trj-xài hi 
tinh chü tn 01 
doàn/nãm 

05 

4.3 T chOc 01 hOi 
nghj tong kt thirc 
hin dê an giai 
doan 2020-2025 
ti tinh do Uy ban 
Mt trn To quôc 
tinh chü tn 

Uy ban Mitt 
trtn To 
quôc Vit 
Nam tinh 



4.4,
*jJ. 

Ph biu 02 
BIEU TONG HVP 

Linh vrc và các cuc giám sat, phãn bin xã hi, tham gia xây diyng Bang, 
chInh quyn cüa Mt trn To quôc và các doàn the chInh trl - xä hi tinh Lao Cal 

(Kern theo Dê an so 15-DA/TUngày 11/12/2020 cia Tinh iy) 

S 
TT Ni dung 

Tong 
so 

CUOC 

Chia ra các näm 
BO'fl vl phi hqp 

B 
2021 2022 2023 2024 2025 

I PHOI HP GIAM SAT 234 46 49 46 48 45 
1 Giám sat các quy hoich, chirong 

trInh, dtr an phát triên trong Iinh 
virc nông, lam nghip, giáo diic và 
dao tio, khoa hQc và cong ngh 

MYFQ, các t chirc 
doàn the chInh trj- 
xä hi; Lien hip 

hi khoa h9c 

MTTQ, doàn 
the chInh trj- 

xã hi 

1.1 Dôi v&i cap tinh: MOi nám 02 cu5c 10 2 2 2 2 2 
1.2 Di vó'i cdp huyn. MOi nãm 01 

cu5c/ huyn 
9 9 9 9 9 

2 - Giám sat thyc hin các ni dung 
cüa Quyêt d!nh so 1902/QD- 
UBND ngày 01/6/20 17 cüa Uy ban 
nhân dan tinh Lao Cal, ye Q"y 
dlnh thirc hin cong tác dan vn 
trong thu.rc hin các dir an trên da 
bàn tinh Lao Cal. 

60 12 12 12 12 12 

MTTQ, các to chüc 
chInh trj -xà hi và 
chuyên gia các linh 

V1TC có lien quan 

MTTQ, doàn 
the chInh trj- 

xã hi 

2.1 Di vái cdp tinh: Mói nárn 03 cuç5c 15 3 3 3 3 3 
2.2 D& vó'i cap huyn: MOi nàm 1 cuc/ 

huyn 
9 9 9 9 9 

3 Giám sat vic thiyc hin các dir an 
dãu ttr XDCB trên dja bàn tinh: 
- Các chucrng trInh nuâc stch, thüy lçxi 
- Các chuang trInh giao thông nông 

40 8 8 8 8 8 

MTTQ, các t chüc 
chinh trj-xA hi, 
các ngành K 
hoch, Nông 

MTTQ, doàn 
the chInh trj- 

xã hi 
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thôn 
- Dii an xây dijng nhà i cho ngi.r1i 
nghèo 
- Chü tnucing, du&ng lôi cüa Dáng, 
chinh sách, pháp lut cüa Nhà nithc ye 
linh v1rc ho?t dng xây dirng trên dja 
bàn tinh Lao Cai thco Lut xây dijng, 
Lutt dâu tu cong... 

nghip, Xây dijng, 
Giao thông và 

chuyên gia các lTnh 
vuc có lien quan 

3.1 Dói v&i cap tinh: Mói nàrn 05 cuóc 25 5 5 5 5 5 

3.2 
Dôi vói cap huyn: Mói nàm 03 
cuQc/ huyçn 

15 3 3 3 3 3 

4 Giárn sat vic thrc Liin các d tài, 
dir an ye nghiên cü'u üng ding 
khoa hoc cong ngh trên da bàn 
tinh Lao Cal 

02 1 1 

Các t chüc chinh 
trj-xâ hi và 

chuyên gia các linh 
virc có lien quan 
cong ngh tinh 

liJy ban M.t 
trn To quôc 

tinh 

5 - Giám sat vic thrc hin cong tác 
phOng, chng tham nhüng; giãm sat 
hoit dng cüa di biêu HDND CC 

cap; giám sat can b, dãng viCn, 
ngirôi auig du cap üy, chinh 
quen cac cap. 

07 1 2 1 2 1 

Các to chirc chInh 
trj- xà hi và 

chuyên gia các linh 
virc có lien quan 

Uy ban Mtt 
trtn To quôc 

tinh 

5.1 Dói thi cap tinh: 2 cu3c 02 1 1 
5.2 Dóivóicâphuyn:05cu5c 05 1 1 1 1 1 

6 

- Giãm sat vic thyc hin Quy ch 
dan chü ô xã, phu*ng, thi trn; co' 
quan, doanh ughip; 
- Thirc hin Luât dâu tu cong dôi 
vói hoit dng cüa Ban TTND; 
Ban giãm sat du tu cüa cong 
dông 

23 5 5 5 4 4 

Các tO chüc chinh 
trj- xà hti và 

chuyên gia các 1mb 
vxc có lien quan 

MTTQ, doàn 
the chInh trj- 

xã hi 

6.1 Dóiv&icáptinh. 06cu.5c 06 1 2 1 1 1 



6.2 D6i vâi cclp huyn:1 7 cu.5c 17 4 3 4 3 3 
7 - Clam sat triên khai xác dinh chi 

so hài lông cüa nguoi dan, to chtrc 
dôi vói sir phyc vy cüa co' quan 
hành chinh nhà nuthc 
- Giám sat thrc hin các churong 
trInh an sinh xa hi, các chmnh 
sách pháp k4t lien quan den phy 
nfr, tré em 
- Giám sat thirc hin Chirorug trInh 
xây dyng nông thôn mO'i và giãm 
nghèo ben v&ng. 

45 9 9 9 9 9 

Các to chüc chInh 
trj-xã hi, Sä Ni 
v, và chuyên gia 

các lTnh virc Co lien 
quan 

MTTQ, doàn 
the chInh trj- 

xä hi 

7.1 Dói vài cap tinh: Mói nám 06 cuôc 30 6 6 6 6 6 
7.2 Di vài cap huyçn: Môi nàm 03 

cu5c/ huyn 15 3 3 3 3 3 

8 - Giám sat các hoit dng khai thác 
khoáng san; cong tác bão v môi 
trtrô'ng, .'rng phó vi biên dôi khI 
hu, v sinh môi triro'ng dôi vol 
các c1im cOng nghip, tiêu thu 
cong nghip; cong tác dam bão v 
sinh an toãn thirc phám vã các ni 
dung khác khi thrçrc can b, dãng 
viên và Nhãn dan quan tam. 

02 1 1 

MTTQ, các t 
chüc chInh trj-xä 

hOi và S& Tài 
nguyen và Môi 

trung 

Uy ban Mt 
trân To quOc 

tinh 

II CONG TAC PHAN BIEN 
XAHQI 55 11 11 1 1 11 

Hang näm khi nhn thrçrc yêu cu 
cüa các ngành chuc näng, Uy ban 
MTTQ tinh phôi hçrp v&i các to 
chirc chInh trl-xä  hi tinh thirc 
hin phãn bin dôi v&i các dy thão 

Các t chIrc chInh 
trj- xã hi và 

chuyên gia các linh 
virc CO lien quan 

MTTQ, doàn 
the chInh trj- 

xä hi 



các van bàn quy pham pháp 1ut, 
các chü truro'ng, quy IioicIi, du an 
dâu tn trên dia  bàn khi có yen can. 
(D kin t chfrc tng s 55 hi nghj) 

III CONG TAC TIEP XUC, 
IJOl THOid 

Tham gia dóng gop kin XD 
Bang, chInh quyn hang näm to 
chuc hi ngh dt1 thoui trirc tip 
vói Nhãn dan cüa MTTQ va cac 
doàn the chinh tn — xa hôi cap 

tinh, cp huyn 

330 66 66 66 66 66 

Các t chi'rc chInh 
trj- xã hi va 

chuyên gia các linh 
virc Co lien quan 

Uy ban Mt 
trn To quOc 

tinh 

1.1 Di v&i cdp tinh: Mói doàn th 02 
/i51 nghj/nàin 60 12 12 12 12 12 

1.2 Di vói cclp huyçn: Mói doàn th 01 
h5i nghj/näm 

270 54 54 54 54 54 

IV CONG TAC TiP HUAN, HQC 
TAP KINH NGHIM, TONG 
KET BE Ai 
Tp huân: MTTQ và m& doàn th 
chinh trj — xã hi tinh chü tn 01 1 
tp hun/näm (2021, 2022, 2023, 
2024) 

24 6 6 6 6 

Oy ban MTTQ 
Va các doàn 

th chInh trj-xã 
hôi tinh 

2 H9c tp kinh nghim cong tác giám 
sat, phàn bin x hi cüa cac tinh 
trong niiâc, MTTQ và m& doàn th 
chInh trj-xã hi tinh chü trI 01 
doàn/näm 

05 1 1 1 1 1 

Di din Oy 
ban MTTQ và 
các doàn th 
CT-XH tinh, 

huyn, xä 

3 T chirc 01 hi nghj tng k& t1c 
hin d an giai don 2020-2025 t?i 
tinh do Uy ban MTTQ tinh chü trI 

1 
Uy ban Mtt 
trn T quOc 

tinh 



Phii biu 03 

NHU CAU NGUON VON THV'C HIN BE AN iS-BA/TU PHAN THEO NGUON VON 
(Kern theo D an s 15-DA/TU ngày 11/12/2020 cza Tinh zy) 

Dan vi: Tj &ng 

TT 
Ni dung 
dAu tix cüa 

d an 

D xut ngun v6n h trçl thrc hin D an 

Ghi 
chü 

Nhu 
CIU 

vn 
giai 

domn 
2021- 
2025 

Tng 
s 

Vn nhà nurc 
Vn du tix 

cüa các 
doanh nghip 

Vn 
nhân 
dan 

dóng 
gop 

Von 
khac 

Tong 
so 

Dau tu 
NSDP 

Vn sir 
nghip 
NSDP 

Vn 
CTM 
TQG 

NSTW 
h trçl 
cO MT 

V6n 
vay 

ODA 

Du 
q 
b9 

ngành 
TW 

Vn 
TPCP 

Von 
tir Ce 

cña 
DN 

Von 
vay 
(tin 

dung) 
(A) (B) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Dán 15- 
DA/TU 

giai do?n 
2020- 
2025: 

30,727 30,727 30,727 30,727 

-Giámsát 11,700 11,700 11,700 

-Phán 
bin 

0,638 0,638 0,638 

-D6i 
thoi 

12,375 12,375 12,375 

- Tp 
huân 

4,464 4,464 4,464 

- HQC tp 
kinh 
nghim 

1,250 1,250 1,250 

- Tng k& 
DA 

0,300 0,300 0,300 
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Phu biu 04 
TONG HOP NHU CAU NGUON VON THIC HIN BE AN SO 15-DAJTU 

PHAN THEO NGUON VON vA TH5I GIAN 
(Kern theo D an s 15-DA/TU ngày 11/12/2020 cla Tinh iy) 

Don vi. T dng 

T 
T 

Ni dung 
au 11 

cua dean 

Nh A u cau von glal dOfl 
2021-2025 Näm 2021 Näm 2022 Näm 2023 Nm 2024 Nm 2025 

A Tong so 

Trong do: 
A A Tong so 

Trong dO: 
A A Tong so 

Trong dO: 
-.-.A A long so 

Trong do: 
A A Tong so 

Trong do: 
A A Tong so 

Trong do: 

Vn 
NSNN 

V&i 
no 

r 
tON 

Vn 
NSNN 

Vn 
"° 

r 
NN 

Vn 
NSNN 

V6n 
ngo 

NN 

Von 
NSNN 

V6n 
ngo 

NN 

Vn 
NSNN 

Von 
'° 

ro 
NN 

Vn 
NSNN 

VOn 
ngo 

NN 
(A) (B) I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 IS 16 17 IS 

Dêánl5-
DA/TU 
giai don 
2020-2025 

30,727 30,727 6,2686 6,2686 6,4186 6,4186 6,2686 6,2686 6,3686 6,3686 5,4026 5,4026 

- Giárn sat 11,700 11,700 2,300 2,300 2,450 2,450 2,300 2,300 2,400 2,400 2,250 2,250 

- Phãn 
biên 0,638 0,638 0,1276 0,1276 0,1276 0,1276 0,1276 0,1276 0,1276 0,1276 0,1276 0,1276 

-  DOi thoai 12,375 12,375 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 

- Tp hun 4,464 4,464 1,116 1,116 1,116 1,116 1,116 1,116 1,116 1,116 

- Hçc tp 
kinh 
nghiem 

1,250 1,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 

- Tng kt 
án 0,300 0,300 0,300 0,300 
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