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THONG BÁO 

Mat trn Tó quÑc tham gia xây dyng Chính quyên 6 tháng �àu n�m 

Churong trinh hànb,dÙng 6 tháng cuôi n�m 2022 

Thue hien chúc n�ng, nhiÇm vu cüa MTTQ Viet Nam và chuong trinh phÑi 

hop gita HÐND-UBND-UBMTTQ x� n�m 2022. Ban Thuomg tråc Uy Ban MTTQ 
xã Thong báo ket quà hoat dÙng cça MTTQ Vi�t Nam xã và các tó chúc thành 

vien tham gia xây dumg chính quyên 6 tháng �âu n�m, chuong trinh hành �Ùng 6 

tháng cuoi n�m 2022 nhu sau: 

/ Tinh hinh Kinh té- xã hÙi các táng lóp nhán dán trong xâ 

Sáu tháng �âu n�m 2022, cùng vÛi các ho¡t dÙng t chúc ký niÇm các ngày 

lë lón cça dân tÙc, chào mùng thành công Dai hÙi các chi bÙ nhiÇm ky 2022 -

2025, bâu cù Truong thôn nhiÇm ky 2021-2026. Thuc hiÇn NghË quyêt �ai hÙoi 

Mat tran Tô quôc xä Truc Khang lân thr XXII, nhiÇm ky 2019 - 2024. Uy Ban 

MTTQ xã tiÇp tåc �ây m¡nh cuÙc vn �Ùng "Toàn dân �oàn kêt xây dymg nông 
thon moi, dô thË vän minh", duói su länh �¡o cça Ban châp hành �áng bÙ, Mat 

tran To quôc và các tô chéc thành viên të x� �¿n các ban công tác Mät trân dây 

m¡nh cong tác tuyên truyên vân dÙng nhân dân thrc hiÇn tôt các phong trào cça 

dia phuong phát �Ùng. 
Nhïng tháng dâu n�m 2022 truóc nhïng diên biên hêt súc phéc t¡p cça �¡i 

dich Covid -19 tiêp tyc lây lan m¡nh t¡i nhiêu tinh, thành phô và t¡i �ja phuong. 
Song duói su vào cuÙc manh më cça các câp, các ngành tië Trung uong �Ãn dija 
phuong, dén nay dËch bÇnh Covid-19 co bàn dugc ôn �Ënh. Sán xuât nông nghiÇp 

tuy gäp nhièu khó khän vÁ thôi tiét lúc dâu vu, nhiÇt d�Ù giäm so vói nhiêu n�m 

truóc, song n�ng suât lúa vân d¡t dugc nhïng kët quå dáng phân khöi d¡t 63 

a/ha. MÙt sÑ ngành nghÁ truyên thông duoc duy tri và mÝ rÙng, phong trão xây 
dung nông thôn mÛi nâng cao, nõng thôn mÛi kieu mâu tiep tåc dugc dáy m¡nh, 

6 tháng d§u n�m 2022 x� nhà dugcTinh vë thåm �Ënh x� d¡t NTM nâng cao, 01 
thôn hoàn thành nông thôn mÛi kiéu mâu, dän chù ß co sß duçc phát huy, nhân 

dan tích cuc huöng ng tham gia các phong trào, các cuÙc vn �Ùng do �ång, 

Chinh quyên, Mt trn Tô quôc ViÇt Nam phát �Ùng. 

Chính sách uu däi �Ñi vÛi nguòi có công, các chuomg trinh an sinh xã hÙi 
duoe quan tàm. �oi sông nhân dân tëng buóc dugc cai thiên, tinh hinh An ninh 

trat ty an toàn xã hÙi duoc giï vïng, Nhân dân phân khöi tin tuóng vào su l�nh 

dao cúa Dang, Chinh quyên trong viÇe länh d¡o, chi d¡o thyc hiÇn nhiÇm vu phát 

trién kinh té - x� hÙi cça dja phuong. 



Tuy nhiên tình hình du luan cça nhân dân còn bän khoän: 
Nên kinh tê cça x� nhà phát triên chua bÁn vïng, viÇc tái co câu ngành nông 

nghiep con chm, giá cà các m·t hàng thi¿t yèu, vt tu nông nghiÇp täng qua cao, 
trong khi dó sån phâm nông nghiÇp �àu ra quá th¥p, sån xuât nông nghi�p phy 
thuoc quá nhieu vào thÝi tiét, thiên tai, dËch bÇnh di¿n biên phúc t¡p (nhät la djch 
bênh Covid -19) thu nhp cça nguoi nông dân còn g·p nhiêu khó kh�n. Tinh 
trang ton du thuôc bào vÇ thårc vt, hoá chát dÙc h¡i trong sån xuât nông nghiep dang là loi b�n kho�n cça nguoi dân. Các lo¡i hàng gi£, hàng nhái, hàng k�m chat lugng cón liu thông trên thË truÝng; tinh tr¡ng buôn bán lân chiêm lê �uÝng v�n còn diên ra, gây mât mý quan ånh huong �ên trt tu an toàn giao thông. IK¿t qúa công tác Mat trn tham gia xây dung Chính quyen 6 tháng dâu n�m 2022. 

1. Cong tác tuyên truyên tp hop t�ng cuong khoi dai �oàn k¿t toàn dân 
Sáu tháng �âu n�m 2022 Thuùng truc Mt trn To quoc xã cùng vÛi các tÑ 

chúc thành viên t�ng cuong công tác tuyên truyên chç truong chính sách cua 
Dàng, Pháp lut cça nhà nuóc �¿n doàn viên, hÙi viên và các tâng lóp nhân dân 
nhu: Góp ý vào då thào Luât quy chÃ dân chç à co so, Lut phòng chong b¡o luc 
gia dinh; Luât binh ��ng giói, Lut nghïa vu Quân su, Lut hòa giài co sÝ, Pháp 
lenh thurc hiÇn dân chù ß co so, Pháp lÇnh tín nguõng Ton giáo, NghË quyêt sÑ 32 
cua thù tuóng chính phç, vé trt ty an toàn giao thông. Chi thË sô 406/1994 cua 
Thu Tuóng chính phç vÁ câm sån xuât, buôn bán và �ôt pháo. Trién khai hÍc tp 
Nghi quyet �¡i hÙi XIII cça �àng, �ôi mói nÙi dung, phuong théc hoat �Ùng cça 
Mat trn To quÑc và các �oàn thê chính trË -x� hÙi tham gia xây dåmg nông thôn 
mói nâng cao, nông thôn mói kiêu mâu, tuyên truyên tô chééc ra quân tông vÇ 
sinh môi truong trên toàn x�, thyrc hiÇn phân lo¡i rác thi t¡i hÙ gia �ình, �è án 
sap xêp sáp nhp thôn xóm. Triên khai và phôi hop vÛi các câp các ngành tuyên 
truyên to chúc thành công �¡i hÙi các chi bÙ nhiÇm ky 2022 -2025, cuÙc bàu cù 

Truong thôn nhiÇm ky 2021-2026, ký niÇm các ngày lë lón cça dân tÙc, gán vÛi 

hoc tap và làm theo tu tuong, dao dúc, phong cách Ch'tËch Hô Chí Minh. 
2. Phoi hop trién khai thuc hiÇn chuong trình cong tác 6 tháng d�âu n�m 

2022 

Uy Ban MTTQ Viet Nam x� và các to chéc thành viên thuÝng xuyên n�m 
båt tám tu, nguy�n vong, các ý kiên phàn ánh, kién nghË cça các táng lóp nhân 

dân, tao su �ông thun trong viÇc triên khai thåc hiÇn nhiÇm vå, các Ban công tác 
Mat trân sau khi sáp nhp thôn, sô luong Truông ban công t¡c M·t trn tù 14 
dong chi giàm xuóng con 6 dông chí. Sau khi có su bi¿n �Ùng MTTQ xä �ã chi 



dao các Ban công tác M·t trn bð xung, hiÇp thurong thành viên ban công tác Mt 

ran, hiep thuong cë Truông ban, Phó ban công tác Mt trn t¡i các thôn có su 
thay dôi sau �¡i hÙi các chi bÙ, �Ã kip thÝi có su phoi hop vÛi Ban länh d¡o thon 
to chúc thuc hiÇn các nhiÇm vy. 

Tham gia góp ý xây dumg Dáng, Chinh quyên ngày mÙt vïng m¡nh, xây 
dung kê ho¡ch giám sát viÇc tu dûïmg rèn luyÇn �¡o �úc, lôi sông cça ngudi dúng 

du, cán bÙ chç chôt và cán bÙ, �ang viên. 

To chéc ti¿p nhn tiÁn và quå cça các câp trong dip Têt Nguyên dán, vói sô 
tiên là 9.500.000d và 8 xuát quà, tiêp nhn 230 kg gao cça Tô chéc doanh nghiÇp 
täng cho hÙ nghèo và cn nghèo, ti¿p nhn 01 xuát quà tri giá 500.000d cça HÙi 
Phât giáo huyÇn nhân dip lë Phât �àn. Mt trn Tô quóc x� cáp phát tói tn tay 
các �ôi tugng dúng quy dinh. 

Phoi hop vÛi UBND xã xây dung kê ho¡ch kiÇn toàn bâu Truong thôn 

nhiÇm ky 2021-2026. Ban Thuong tFrc Uy ban MTTQ x� �ã bám sát vào kê 
ho¡ch, chi �¡o cáéc ban công tác Mat trn thyc hiÇn các buÓc trong quy trinh hiÇp 

thuong �àm bào �úng quy ché dân chù o co sô, giói thiÇu hiÇp thurong nhïng 
nguoi có di tiêu chuân, có súc khðe, nhiÇt tinh và có tinh thân trách nhiÇm trong 

công tác, có phâm chât chính trË, �¡o �úc, lôi sông, �uçc nhân dân tín nhiÇm, b£n 

thân và gia dinh guong mâu thrc hiÇn duong lôi, chç truong cça �äng, chính 

sách pháp lut cça Nhà nuóc và các quy dinh cça dia phuong. Ngày 22/5/2022 

cuÙc bâu cù Truong thôn trên �Ëa bàn x� diên ra an toàn, dân chu, thành công tôt 

dep, bâu dú sô lugng Truong thôn theo quy �Ënh. 
3. PhQi hop thåc hiÇn phát huy dân chú t�ng cuong giám sát cça MTTQ 

Viet Nam và các tôchéc chính trË x� hÙi và nhân dân. 
Tren co so chúc n�ng nhiÇm vu cça MTTQ Vi�t Nam x� cùng các tÑ chúc 

thành viên xay dång k¿ ho¡ch ho¡t �Ùng, thyc hiÇn Quyét dinh sÑ 217 ngày 
12/12/2013 cça BÙ chính trË vÁ quy ché giám sát và ph£n biÇn x� hÙi cça MTTQ 
Viet Nam và các doàn thÃ chính trË x� hÙi, Quyét �jnh 218 cça Bo chính trË ve 
quy dinh MTTQ ViÇt Nam và các doàn th¿ chính trË x� hÙi, nhân dân tham gia 

dóng góp ki¿n xây dåmg Dång, xây dumg chính quyên. 
Ban Thuomg trrc Uy Ban MTTQ ViÇt Nam x� dä phoi hop vÛi HÐND xã 

giám sát chuyên dé, công tác xây dång nép sÑng v�n hóa mói, vÇ sinh môi 

truong, phân lo¡i rác thäi t¡i hÙ gia �inh và giám sát viÇc thåc hiÇn quy chê dân 
chù & co sô, xây dåung công trinh phúc lãi cua dËa phuong góp phân hoàn thành 

viÇc giám sát cua HÐND xä trong 6 tháng dâu n�m 2022. 

MTTQ xå phôi hop vói Thuòng truc HÐND, UBND xây dång kê ho¡ch, 
phân công các �¡i biêu HÐND chù �Ùng n�m b�t cù tri t¡i khu vyuc, läng nghe và 
tiêp thu ý kién �Ã xuât kiên nghË chính �áng cça nhân dân, ph£n ánh kip thÝi vói 
�ång, Chính quyên, các câp �ê xem xét giäi quyêt, trå lÝi �áp úng, nguyÇn vong 



nnn dang cua nhân dân. Giám sát viÇc giäi quyêt các ý kiên, kien nghË cça các 

cr tri. Thyc hiÇn tÛt vai trò dân chç �¡i diÇn và giám sát, phàn biÇn x� hÙi, tích 

curc van dong nhân dân giï vïng ôn dËnh chính tri, an ninh nông thón, trat y an 

toàn x� hÙoi. 

5an Thurong trye UBMTTQ ViÇt Nam x� thuÝng xuyen duy tri tÑt quy ch¿ 
phoi hop ho¡t dÙng giïa HÐND, UBND xã và du các hÙi nghË do Thuöng tryC 
HDND và UBND x� to chéc, tham gia dóng góp ý ki¿n xay dång viÇc thsc hi�n 
nhiêm v và phuong huóng cça HÐND, UBND; Thuong xuyên giám sát các cap 
các ngành và nhân dân thuc NghË quyét cça HÐND sau môi ky hÍp. 

Thong qua các hÙi nghË cça MTTQ x� và các tÕ chéc thành viên, dã tuyên 
tuyen tÛi các t¥ng lÛp nhân dân, phát huy dân chù, tham gia dóng góp vào các dy 
thào, bàn biÇn pháp thrc hiÇn nhiÇm vu phát tri¿n kinh t¿ -x� hÙi, an ninh quóc phòng, vÇ sinh môi truròng, qua viÇc trién khai thåc hiÇn ß các cáp, các ngành, de 
các câp, các ngành tô chérc thåc hiÇn tot theo chéc n�ng nhiÇm vu cça minh. 

Quan tâm, huóng dan Ban TTND, Ban GSÐTCÐ ho¡t �Ùng �àm bào dúng lut, tp trung dây m¡nh ho¡t �Ùng cça Ban TTND trong viÇc giám sát các công trinh xay dyng phúc loi; phôi hop vÛi hÙi �ông chính sách, xét duyÇt và giám sát giai quyêt chê �Ù chính sách t¡i �Ëa phuong bào �am công khai minh b¡ch, dung nguoi, dúng chê �Ù. 
4. Thuc hiÇn cuÙc vn dÙng Toàn dân �oàn k¿t xây dåmg nông thôn mÛi, dô thË v�n minh và các phong trào thi dua yêu nuóc. 

Tiêp tuc phát huy vai trò cça Mt trn Tô quôc và các tô chéc thành viên nhât là các doàn thé chính tri - x� hÙi tuyên truyên, vn �Ùng nhân dân �óng góp và huy �ong moi nguôn luc de duy tri và nâng cao chât luong các tiêu chí nông thôn mói, xây dyng nông thôn mÛi nâng cao, Nông thôn mÛi kiêu mâu. 6 tháng dâu n�m 2022, MTTQ xã huóng dân các Ban công tác Mt trn, triên khai và hoàn thành viÇc tô chúc lây y kiên �ánh giá su hài lòng cça nguÝi dân vê kêt quå xay dmg nông thôn mói nâng cao t¡i 14 xóm dÙi. Qua viÇc lây ý kiên �ugc cán bÙ, �ång viên vàà các tâng lóp nhân dân dông thun nhât trí cao. Dên nay x� nhà dã �ugc UBND Tinh thâm �Ënh công nhn x� �¡t NTM nâng cao có 03 xóm (hiÇn nay là thôn 2) hoàn thành nông thôn mÛi kiêu mâu. 
Các thôn tó chúc bô sung xây dåung Quy chê triên khai thåc hiÇn huong uóc cça thôn theo tiêu chi nông thôn mói bên vîng và phát triên. �ên nay viÇc tang và le hÙi triên khai thåc hiÇn dã di vào nê nêp, các thôn thuc hiÇn tôt viÇc luân chuyên vòng hoa, bó hoa, không làm cô moi làng vv...viÇc thåc hiÇn än co khong lây phân dã có chuyên biên tích cyc dugc nhân dân �ông tinh huong úng. 
Mat trn Tô quôc và các tô chúc thành viên �ä cu thÃ hóa nÙi dung cça các cuÙc vn �Ùng, triên khai các phong trào nhu: Phong trào xây dång "khu dân cu 5 không" cça Üy ban MTTQ; �oàn thanh niên vÛi phong trào phát triên kinh tê xây dyng nông thôn mói nâng cao; HÙi liên hiÇp Phå nü vÛi phong trào "Phyu nï tich cuc hÍc tp, lao dÙng sáng t¡o, x�y dåmg gia dinh h¡nh phúc", phong trào 
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n�m bät tâm tu, nguyÇn vong cça các tàng lóp nhân dân, phôi hop vÛi HÐND -

UBND x� to chéc tót các hÙi nghË ti¿p xúc cù tri theo lut dinh. 

7. Day manh phong trào xây dung "chùa tinh ti¿n" gia dình nguoi Công giáo 
grong máu" 

Trên �ây là thông báo cça Úy ban Mät trân Tô Quôc xä Tryc Khang tham 
gia xây dung chính quyên 6 tháng �âu n�m và chuong trinh hoat dÙng 6 tháng 
cuoi n�m 2022. Kính mong �iroc su quan tâm cça các câp, các ngành và toàn thê 
nhân dân trong toàn x� �� Uy ban MTTQ xä hoàn thành tôt nhiÇm vu. 

T/M. BANTHUONG TRrC 
RUC UFICH 

Noi nhân 
- UBMTTQ huyÇn;, 

- TT �àng uy; HÐND, UBND x�; 
- �ai biêu HÐND x�; 
- Luu VP. 
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