
UBND - UY BAN MTTQ CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN XUAN TRUNG Dc 1p - Ttr do - Hnh phñc  

S&  Q  /QC-UBNID-UBMTTQ Xudn Tru'&ng, ngày '/ tháng-(Jnàm 2021 

QUY CHE 
Phi hçrp cong tác giü'a U ban nhãn dan huyn vói ban 

Mt trn To quc Vit Nam huyn Xuân Trtthng, nhim k5' 2021-2026 

Can cir Hin pháp nuóc Cong  hoà xä hi chU nghTa Vit Nam 11am 2013; 

Can cü Lut To chirc chInh quyn dja phuong näm 2015 vâ Lut Sira di, b 
sung mt s diêu cUa Lut To chirc ChInh phü và Lut To chirc chInh quyên dja 
phucmg näm 2019; 

Can cir Lut Mt tr.n To quôc Vit Nam nAm 2015; 

Uy ban nhân dan huyn và Uy ban Mt trn To quc Vit Nam huyn Xuân 
Tru&ng thông nhât xây dirng "Quy chê phôi hcp cong tác giüa U' ban nhân dan 
huyn vi U' ban Mt trn To quôc Vit Nam huyn Xuân Trrnng, nhim kS' 
202 1-2026" vth nhing ni dung cii the nhu sau: 

Chirong I 
NHG QUY DNH CHUNG 

Diu 1. Quan h giüa Uy ban nhân dan (UBND) và Uy ban Mt t4n T 
quôc (MTTQ) Vit Nam huyn là môi quan h phôi hçp cong tác trên tinh than 
bInh dàng, tuân thu theo quy djnh cüa pháp lut, dam bão sir lAnh dao  cüa Ban 
Thung vi Huyn Uy, tao  diêu kin dê mOi ben thirc hin tOt chuc näng, nhim vi 
và quyên han  cüa mInh. 

Diu 2. UBND huyn và U' ban MTTQ Vit Nam huyn trong phm vi 
nhim vii, quyên han  cüa mInh chi dao  các c quan, ban ngành, doàn the; UBND và 
Ban Thung trirc US'  ban MTTQ Vit Nam các xã, thj trân thirc hin tot Quy chê. 

Diêu 3. Hang näm, hai ben có trách nhim tham gia dóng gop S' kin vào 
chuang trInh cong tác cüa mi ben. 

Chuongil 
NHUG QUY D!NH  CU THE 

Diêu 4. V xãy d1ng khi di doàn kt toàn dan. 

1. Hai ben phôi hqp trong vic tuyên truyên, tp hçp, xây dmg khi dai 
doàn kêt toàn dan, phát buy dan chü trong các tang 1&p Nhân dan. Trên ca s các 
chU trrnmg cüa Dãng, chInh sách, pháp lutt cUa Nba nuOc, Nghj quyêt cüa Ban 
ch.p hành Dãng b huyn, hai ben phôi hçxp triên khai và vn dçing phü hçp vào 
diu kin ci th a dja phuong, nhäm phát buy mi khã näng sang tao  cüa cac tang 
lap Nhân dan; tuyên truyên, dng viên các tang lap Nhân dan chap hành tot mçi 
chü trucmg, du&ng lôi cüa Dâng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà nuOc, thirc hin tot 
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các nhim vij phát trin kinh t, van hoá - xä hi, quc phông - an ninh trén dja bàn 
huyn và các phong trào cüa U' ban MTTQ Vit Nam huyn. 

2. UBND huyn phi hçip, tao  diu kin d U ban MTTQ Vit Narn huyn 
và các to chüc thành viên cüa MTTQ xây dçrng, cüng cô vâ nâng cao chat luç'ng 
boat dng, thirc hin tot vai trô tp hqp, xây dimg khOi dai  doàn kêt toàn dan. 

3. Hang näm, lành dao  UBND huyn tham dir ngày hi dai  doàn kt toàn 
dan tc do Ur ban MTTQ Vit Nam các xâ, thj trân to chirc a khu dan cu theo 
huàng dan cüa U' ban Trung uang MTTQ Vit Nam, Uy ban MTTQ Vit Nam 
tinh Nam Djnh (vao dip  18/11 hang näm). 

Diu 5. V phIi h9p tuyên truyn, vn dng Nhãn dan thirc hin các 
phong trào thi dua yêu ntrrc 

Hai ben phi hçip t chüc các hoat  dng tuyên truyn, 4n dng Nhan dan 
thixc hin tot nhim v11 chInb trj, phát triên kinh tê - xã hi, dam bào quôc phông - 
an ninb cUa huyn, tIch circ tham gia các phong trào thi dua yêu nuâc, các cuc 
4n dng, tIch c1rc tham gia xay dirng chInh quyên vüng manh. 

1. UBND huyn tao  diu kin và chI dao  các Ca quan, dan vj có lien quan 
cüng phôi hçcp de U ban MTTQ Vit Nam huyn tO chüc triên khai các hoat dng 
tuyên truyên, các cuc 4n dng trong các tang lap Nhân dan, d.c bit là cong tác 
tuyén truyên, 4n dng các chirc sac và dông bào có dao  thirc hin tot các chü 
truang, du?mg lOi cüa Dãng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuâc, các cuc vn 
dng, nhât là Cuc 4n dng "Toàn dan doàn kêt xây dirng nOng thôn mOi, do thj 
van minh", thirc hin dan chü a ca sa trên dja bàn huyn. 

2. Ban Thuang trirc U5' ban MTTQ Vit Nam huyn huàng dan, chi dao  Ban 
Thu&ng trirc Uy ban MTTQ Vit Nam các xã, thj trân triên khai các hoat dng 
tuyén truyn, vtn dng nhân dan tIch circ hu&ng 1rng và tham gia thirc hin các 
nhim vii phát triên kinh té - xä hi, quôc phông - an ninh, các cuc vQtn dng, các 
chuang trInh, miic tiêu, dê an,... do UBND huyn, các ngành phát dng. 

Diu 6. V ph6i hqp thirc hin cong tác ban cfr Dii biu Quc hi và ban 
cfr dii biêu HOND các cap 

Hai ben phi hcip d thirc hin t& chüc näng, nhim vii cüa mi ben trong 
cOng tác bâu Cu theo s1r chi dao  cUa Ban Thithng vii Huyn üy và theo các quy 
djnh cUa pháp lut. UBND huyn chi dao  các ca quan, dan vi,  dja phuang phOi 
hqp cht chê vâi U5' ban MTTQ vàBan Thuang trirc U' ban MTTQ cüng cap thrc 
hin tot nhim vit trong cOng tác bâu cir dai  biêu Quôc hi và dai  biêu HDNID các 
cp dam bão dung quy djnh cüa pháp 1ut. 

Trong pham vi chirc nang, nhim v, quyên han  cüa mInh theo quy djnh cüa 
pháp lust ye bâu cu, ban MTTQ Vit Nam huyn chi dao,  huàng dan U ban 
MTTQ Vit Nam các xà, thj tran to chirc hip thuang, Fçra cb9n, giâi thiu nhüng 
nguai üng cu dai bieu Quôc hi, dai  biêu HDND các cap; cü dai  din tham gia các 
to chüc phii trách bâu Cu; phOi bp vâi các ca quan huu quan tO chic Hi nghj cu 
tn fbi cOng tác, nai Cu trü dôi vOi nhüng nguai 1rng cu dai bieu Quôc hi, dai  bieu 
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HDND các cap. Tham gia tuyên truyn, vn dng c1r tn thirc hin pháp 1ut v bu 
Cu; tham gia giám sat, giái quyêt nhftng van dê phát sinh trong qua trInh tiên hành 
bâu cü dai  biêu Quôc hi, dai  biêu FIDND các cap trên dja bàn huyn. 

UBNID huyn có trách nhim chi dao  các ca quan, don vj, dja phung phi 
hqp chat chë vâi U' ban MTTQ Vit Nam huyn trong qua trInh triên khai thirc 
hin cong tác bâu cir dai  biêu Quôc hi, dui biêu HDND các cap trên dja bàn huyn 
dung theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 7. Phi hçrp tip xñc cfr tn 

1. US'  ban MTTQ Vit Nam huyn và các t chic thành viên cüa Mt trn t 
chirc và tao  diêu kin dê dai  biêu HDND huyn tiêp xüc cir tn, thu thp, tong hp S' 
kiên, nguyen vQng và kiên nghj cüa Nhân dan vri HDND, UBND huyn theo quy 
djnh cüa pháp 1ut. 

2. UBND huyn ci'r thành viên cUa UBND huyn, các Co quan chuyên mon 
cüa UBND huyn và chi dao  UBND các xã, thj trân cCr dai  din Iãnh dao  tham dir 
các cuc tiêp xüc tn vói dai  biêu HDND huyn dê kp thii xem xét, tiêp thu và 
giài trmnh các S' kiên, kiên nghj cüa cir tn thuc thâm quyên tai  các diem tiêp xüc. 
Chuân bj báo cáo torn tat ye tInh hInh thirc hin nhim vi phát triên kinh tê - xã hi, 
dam bào quôc phOng - an ninh cüa huyn, cung cap cho dai  biêu dé báo cáo vâi c1r 
tn truâc k5' h9p gitta näm và cuôi 11am. 

Diu 8. Cong tác xây drng, kin ngh sfra di, ho sung van ban quy 
phim pháp 1ut 

1. Di vi các van bàn quy pham pháp 1utt và các vn d quan trçng cüa dja 
phuong xét thây can thiêt phài lay S' kiên Nhân dan thI UBND huyn chü dng 
phôi hçip vâi US'  ban MTTQ Vit Nam huyn to chuc thirc hin. 

2. Trong vic thirc hin nhu'ng van bàn quy phm pháp 1ut cüa Nhà nuOc và 
cña dja phi.rcing, US'  ban MTTQ Vit Nam huyn Co trách nhim thu thp, phãn ánh 
vOi UBND huyn nhüng van de ma Nhân dan kiên nghj sua dôi, bô sung hoc bãi 
bó nêu khOng cOn phü hçip vOi tInh hInh thirc tin. Hai ben có trách nhim trao doi, 
thông nhât ni dung can kiên nghj cap có thâm quyên hoc tir sua dOi, bO sung, bâi 
bO nhftng van bàn do cap minh ban hành không cOn phü hçp. 

3. Truâc khi UBND huyn ban hành hotc trInh cp có thm quyn ban hành 
các Co chê, chInh sach có lien quan den quyên và lqi Ich cüa Nhân dan thI UBND 
huyn gui d%r thào vn bàn tOi US'  ban MTTQ Vit Nam huyn dê tham gia S' kiên 
hoc tiên hành phàn bin (nêu can). US'  ban MYFQ Vit Narn huyn có trách nhim 
tham gia S' kien bang van bàn gui UBND huyn. Throng hçp co quan soan  thão 
không thông nhât phãi có van bàn giái trInh vOi U5' ban MTTQ Vit Nam huyn 
theo dung quy djnh cüa pháp lu.t. 

Tt cà các van bàn quy phm pháp 1ut do UBND huyn ban hành du discic 
gui den US'  ban MTTQ Vit Nam huyn. 

Diu 9. V giãi quyt don thu khiu nii, to cáo cüa cong dan và tnã Jo. 
kin ngh cüa US'  ban MTTQ Vit Nam huyn 
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1. UBND huyn và các Co quan chuyên mon thuc UBND huyn khi nh.n 
duçc don khiêu ni, to cáo cüa cong dan do Ban Thuting trrc US'  ban MTTQ Vit 
Nam huyn chuyên den có trách nhim xem xét, giài quyêt và thông báo kêt qua 
giái quyêt cho Uy ban MTTQ Vit Nam huyn theo quy djnh cUa pháp 1ut ye giâi 
quyêt khiêu nti to cáo. 

2. Uy ban MTTQ Vit Nam huyn tp hqp, phán ánh dy dü, trung thrc 
nhttng S' kiên, kiên nghj cüa Nhân dan dôi vOi cong tác quãn iS', diéu hành cüa 
UBND huyn và các van bàn quy phm pháp 1ut do UBND huyn ban hành 
không con phü hcip vth thirc tiên cüa dja phucmg, de UBND huyn xem xét süa 
dôi, bô sung cho phü hçip. 

Diu 10. V cong tác giám sat 

1. US'  ban MTTQ Vit Nam huyn trong qua trInh thirc hin chüc näng giám 
sat phát hin nhU'ng viii vic do co quan hành chInh Nhà nurc, can b, cOng chüc 
thuc quyên quân iS' cüa UBNI) huyn thirc hin trái vOi quy dnh cüa pháp 1ut, gay 
thit hti den lcii Ich cUa Nhà nithc, quyên và içii Ich hqp pháp cUa cOng dan, US'  ban 
MTTQ Vit Nam huyn kiên nghj bang van bàn tâi các co quan do dé xem xét, giãi 
quyêt và trã lOi kiên nghj cüa US'  ban MTTQ Vit Nam huyn theo quy djnh. Ban 
Thu&ng trrc US'  ban MTTQ Vit Nam huyn có trách nhim xem xét và dua ra các 
kiên nghj lien quan den ni dung giám sat. 

Trithng hçip UBND huyn t chüc kim tra lien ngành v linh virc c11 th 
thuc phm vi mt ho.c nhiéu djaphuong, khi can thiêt, ,US' ban MTTQ Vit Nam 
huyn dugc m?yi tham gia doán kiêm tra dOi vii nhUng van de lien quan den quyên 
giám sat cüa US'  ban MTTQ Vit Nam huyn. 

2. Khi Uy ban MTTQ Vit Nam huyn tiên hành hot dng giám sat các co 
quan Nhà nithc, UBND huyn có trách nhim chi dao  các Co quan, don vj duçic 
giám sat cung cap thông tin và giãi trInh nhtng van de lien quan theo yêu cau cüa 
US' ban MTTQ Vit Nam huyn, dông thôi có trách nhim xem xét, giãi quyêt cac 
kiên nghj cüa US'  ban MTTQ Vit Nam huyn dam bão thi gian theo quy djnh. 

UBND huyn; UBND các xã, thj trân; lãnh do các co quan, don vj 
lien quan có trách nhim ci'r dai  din tham gia Doàn giám sat cüa Uy ban MTTQ 
Vit Nam huyn khi duçic miii và xem xét, giãi quyêt nhüng van dê Doàn giám sat 
kiên nghj. 

3. UBND huyn khi nhn duccc các kin nghj sau giám sat cüa Ban Thu&ng 
trirc US'  ban MTTQ Vit Nam huyn có trách nhim: 

Chi do CáC co quan chuyen mOn; UBND các xã, thj trn lien quan xem xét, 
giài quyêt các kiên nghj sau giám sat cüa Ban Thu?mg tricc US'  ban MTTQ Vit 
Nam huyn và g1ri báo cáo kêt qua giài quyêt bang van bàn ye Ban Thu&ng trixc 
Uy ban MTTQ Vit Nam huyn. 

UBNID huyn có trách nhim phi hcip, tto diu kin thun iqi d US'  ban 
MTTQ Vit Nam huyn thirc hin hoit dng giám sat, phàn bin xä hi theo dung 
quy djnh. Chi dao  UBND các xà, thj trail tao  diêu kin thun ioi dé US'  ban MTTQ 
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Vit Nam các xã, thj trn thirc hin tt chüc näng giám sat, phãn bin xã hi; quan 
tam va tao  diêu kiin thun 1i dé phát huy vai trô cüa Ban thanh tra Nliân dan, Ban 
giám sat dâu tu cüa cong dông & xã, thj trân theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 11. V cong tác phãn bin xã hi 

Tháng 12 hang näm, UBND huyn lira ch9n nhü'ng ni dung c.n phàn bin 
cüa nàm sau và g1ri den Uy ban MTTQ Vit Nam huyn dê to chirc thrc hin phãn 
bin xà hi. UBND huyn cung cap toàn b thông tin, tài 1iu can thiêt den 

w 
ban 

MTTQ Vit Nam huyn; cir lãnh dao  thay mt UBND huyn hotc co quan có lien 
quan tham dir hi nghj phàn bin ho.c tham gia dôi thoai theo dê nghj cüa Uy ban 
MTTQ Vit Nam huyn; tiêp thu các kiên phàn bin, giái trInh Va tong hçip thành 
van bàn gi:ri Uy ban MTTQ Vit Nam huyn. 

Trong phm vi quyên han,  trách nhim cUa mInh, U' ban MTTQ Vit Nam 
huyn có trách nhim 1ira chçn và thông nhât vâi UBND huyn nhung ni dung 
phàn bin xã hi; xây dimg ké hoach phàn bin xã hi phü hqp vâi kê hoach,  yêu 
câu phàn bin cüa co quan, tO chüc can phàn bin, trên tinh than vra phü hçp vOi 
chU truong, du&ng lOi cUa Dãng, chInh sách pháp 1ut cUa Nba nu&c, darn bào tInh 
khoa hçc và khã thi, vira dam bâo hài hôa lçii Ich cüa Nba nuóc và quyên, lçii feb 
chInh dáng, hçp pháp cüa Nhân dan;  To chirc dôi thoai vâi Co quan, tO chirc có yêu 
cau phàn bin khi can thiêt. Giri kêt qua phân bin bang van bàn den Co quan tO 
chirc yêu câu. Chju trách nhim ye nhU'ng ni dung phân bin cüa mInh. Dam bão 
bI mt ni dung thông tin phãn bin theo yêu câu cüa cci quan to chirc có van bàn 
dir thào (neu co). 

Diu 12. V vic tham gia các phiên h9p cüa UBND huyn và dir hi 
ngh cüa U ban MTTQ Vit Nam huyn 

1. Dii din länh dao US' ban MTTQ Vit Nam huyn dirçc m&i dir các phiên 
h9p, Hi nghj so két, tong kêt cüa UBND huyn và cáe hi nghj bàn ye cac van dê 
có lien quan. 

2. Dai  din lânh dao  UBND huyn thông báo tInh hInh kinh t - xã hi, quc 
phông - an ninh cüa dja phucing và các chU truong, phucmg huàng cOng tác cüa 
UBND huyn cho U5' ban MTTQ Vit Nam huyn tai  các k5' h9p 6 tháng Va tOng 
kêt Cong tác hang 11am cüa US'  ban MTTQ Vit Nam huyn; dông th&i, nghe S' 
kien, kien nghj, phãn ánh cUa U5' ban MTTQ Vit Nam huyn, trã ion các kiên nghj 
(nêu co). 

Ban Thu&ng tr1rc US'  ban MTTQ Vit Nam huyn m&i lânh dao  UBND 
huyn dir các k5' h9p cüa US'  ban MTTQ Vit Nam huyn; m&i lãnh dao  UBND 
huyn và cáe thành vien UBNID huyn dir các hi nghj cüa Ban Thithng trgrc Uy 
ban MTTQ Vit Nam huyn khi bàn các van dé có lien quan den Cong tác quàn iS', 
diêu hành cüa chInh quyen. 

A A A 9 9 A A Dieu 13. Ye kinh phi ho,t d9ng cua Uy ban MTTQ Viçt Nam huyçn. 

Hang nam, U5' ban MTTQ Vit Nam huyn thng nh.t vâi UBND huyn v 
chucing trInh cOng tác trên Co sâ djnh huàng chi dao  cUa Ban Thu&ng vi Huyn 
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u. Can cü quy djnh cüa pháp 1ut và chiicing trInh cong tác trong näm, U ban 
MTTQ Vit Nam huyn 1.p t?Y trmnh, dir toán ngân sách gtri UBND huyn (qua 
Phông Tài chInh - Ké hoch tong hqp trong dir toán chung) dê UBND huyn trInh 
HDND huyn xem xét, quyêt djnh. 

Trong tru&ng hqp có hoat dng dt xut, phát sinh chua dixçc b trI trong dr 
toán kinh phi hot dng cüa Uy ban MTTQ Vit Nam huyn, Ban Thu?mg trirc U' 
ban MTTQ Vit Nam huyn xây dimg t trInh dir toán kinh phi bô sung dé nghj 
UBND huyn xem xét, quyêt djnh. 

Diêu 14. V vic clánh giá thiuc hin quy ch 

Djnh k5' hang 11am, hai ben luân phiên th chüc Hi nghj lien tjch d kim 
diem, dánh giá vic thirc hin các ni dung phôi hçp cong tác trong näm và xây 
dirng chung trInh phôi hcip cong tác näm sau. Trong qua trInh thrc hin, nêu có 
khó khän, vrnng mac các ben cUng xem xét bàn bc thông nhât sira dôi, bô sung 
quy ché cho phü hçip. 

Chiro'ng III 
IMEU KHOAN THI HANH 

Diu 15. Can cir Quy ch nay, UBND, Ban Thu?ing trirc Uy ban MTTQ 
Vit Nam các xã, thj trân xay drng và to chirc thirc hin có hiu qua quy ché, 
chumg trInh phôi hçp cong tác hang nãm. 

Diu 16. Quy ch nay có hiu lijc k tir ngày các ben cüng k và thirc hin 
trong nhim kS'  2021-2026. Trong qua trInh to chrc thiic hin, nêu có vu'àng mac, 
Quy chê dugc tiêp tVc  bô sung, hoàn thin khi có sir thông nhât cüa Thuing trrc 
UBND huyn và Ban Thr&ng trirc Uy ban MTTQ huyn./. 

NoinhIn: 
- UBND Tinh Nam Djnh; 
- Ban Thtr&ng trirc UBMTTQ tinh Nam Djnh; 
- Thithng trirc Huyn üy, HDND, UBND huyn; 
- Ban Thing trrc UBMTTQ huyn; 
- Các cci quan, &m vi lien quan; 
- Các To chirc thành vién MTTQ huyn; 
- UBND, UBMTTQ các xA, thj trân; 
- LLru: VT, MTTQ huyn. 
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