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S& C/QC-UBND-UBMTTQ Nam Djnh, ngày 4'1 tháng 9 nám 2021 

QUY CHE 
Phôi hçrp c6ng tác giü'a U ban nhân dan tinh vri U ban Mt trn Ti quc 

Vit Nam tinh Nam Djnh nhim 2021-2026 
iJ4PHOPdG 140N0 UBP4O 

,.4UYEK TVC P4W*4 

an cü Hin pháp ntxác Cong  hoà xä hi chü nghTa Vit Nam näm 2013; 

DfaN ... (an Cu Lut T chrc chInh quyn dja phucmg näm 2015 (sira di b sung 
19); 

Can cü Lut M.t trQtn T quc Vit Nam nàm 2015; 

Uy ban nhân dan và Uy ban M.t trn T quc Vit Nam tinh Nam Djnh 
thng nh.t ban hành Quy ch phi hqp cong tác vói các ni dung sau: 

Chirong I 
NHNG QUY D!NH  CHUNG 

Diu 1. Quan h giüa UBND tinh và Uy ban MTTQ tinh là mi quan h 
phi hqp cong tác trên tinh th.n bInh ding, dan chü, hqp tác chat chë, tuân thu 
theo quy djnh cüa pháp lut, dt dixii sir länh dto cüa Ban Ch.p hành, Ban 
Thuông vi.i Tinh üy, to diêu kiin thun lcii d mi ben thrc hin t& chüc näng, 
nhim vi và quyn hn cüa mmnh. 

Diu 2. UBND tinh và U ban MTTQ tinh trong phm vi nhim V11, quyên 
hn cüa mInh chi do các S&, ban, ngành, chInh quyn các cp và Ban Thu&ng 
trirc U' ban MTTQ cp dui thirc hin t& Quy ch. 

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

Chu'o'ng II 
NHIJTNG QUY D!NH  CIJ THE 

Diu 4. Ye xây diyng khi di doàn kt toàn dan 

1. Hai ben pMi hcip trong vic tuyên truyên, ttp hçip, xây dung kh& dai 
doàn kt toàn dan, phát buy dan chñ trong các tng lOp nhân dan. Trên cy sy các 
chü truong cüa Dàng, chInh sách, pháp lu.t cüa Nhà nixóc, Nghj quyt cUa Ban 
Chp hành Dâng b tinh, hai ben phi hcp trin khai và van ding phü hcip vào 
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diu kin ciii th & dja phucmg, nhm phát huy mci khà näng sang tao  cüa các 
tang lap nhân dan trong tinh, tuyên truyn, dng viên các tng l&p than dan ch.p 
hành t& mci chñ truong cUa Bang, chIth sách, pháp 1ut cüa Nha nuâc, thuc hiên 
t& các nhim vii phát trin kinh t - xã hi, dam bâo an ninh quc phông trên dja 
bàn tinh và các phong trào cUa U' ban MTTQ tinh. 

2. UBND tinh phi hqp và tao  diu kin dé US'  ban MTTQ tinh và các t 
chuc thanh viên xây dung, cung cô va nâng cao chat hrcrng hoat 4ông, thur hiên T 
tot vai tro tap hip, xây dung khôi dai doan kêt toan dan tOe 4 

3. Hang 11am, lãnh dao  UBND tinh tham dir ngày hi dai  onk& toan ; 
tôc do Uy ban MTTQ xä, phucing, thi trân to chuc o khu dan cu theo huang 
cüa US'  ban Trung uang MTTQ Vit Nam (vao djp 18/11 hang nAm)• 

Diu 5. V phi hqp tuyên truyn, vn dng nhân dan thiyc hin các 
phong trào thi dua yêu ntrc 

Hai ben phi hcip t chüc các boat  dng tuyên truyn, 4n dng nhân dan 
thrc hin tot thim v'i chInh trj eUa tinh, tIch circ tham gia các phong trào thi dua 
yeu nuac, các cuc 4n dng, tIch circ tham gia xây dirng chInh quyn vrng 

math. 

1. UBND tinh tao  diu kin và chi dao  các S&, ban, ngành có lien quan 
cüng phôi hçp dê U5' ban MTTQ tinh t chüc trin khai các boat  dng tuyên 
truyn, cac cuc 4n dng trong các tang 1&p nhân dan, d.c bit là cOng tác tuyên 
truyn, 4n dng các chCrc sc và ding bào có dao  thrc hin t& các chü truang 
c1ia Bang, chInh sách pháp 1u.t cüa nhà nu&c, các cuc 4n dng "Toàn dan doàn 
kt xây dirng nông thôn m&i, do thj van minh", thiic hin dan chü a co s& trên dja 
bàn tinh. 

2. Ban Thu&ng trçrc US'  ban MTTQ tinh huâng din, chi dao  Ban Thixang 
trirc tJy ban MTTQ các c.p trong tinh trin khai các hoat  dng tuyên truyn, v.n 
dng nhân dan tIch circ hu&ng üng và tham gia thirc hin các thim vi phát trin 
kinh tê - xã hi, các cuc 4n dng, các chuang trInh... do UBND tinh, các S&, 
ban, ngành phát dng. 

A •A A .X . Iheu 6. Ye phoi hqp thirc hien  cong tac bau cir D bieu Quoc h9i va 
hâu cir dii biêu HDND céc cp 

1. Hai ben phM hçTp d thirc hin t& chirc nàng, thim v11 cüa mi ben 
trong cong tác bâu cü theo sir chi dao  cüa Ban Thu&ng v Tinh üy và theo các 
quy djnh cüa pháp 1ut. UBND tinh chi dao  chInh quyn các cap, các S&, ban, 
ngành có lien quan phOi hcp chtt ch vâi US'  ban MTTQ và Ban Thu&ng trirc US' 
ban MTTQ cüng cap thirc hin t nhim vii trong cOng tác bu c& dai biu Quc 
hi và HDND các cp dam bâo dung quy djnh. 
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2. Trong phm vi chüc näng, nhim vii, quyn han  cüa rnInh theo quy dnh 
cüa pháp 1ut ye bâu cü, U' ban MTTQ tinh chi dao,  hithng dn U' ban MTTQ 
cac cp t chirc hip thuung, 1ira chçn, giâi thiu nhftng ngi.thi üng cir dai  biu 
Quôc hi, dai  biêu HDND các cap; cü dai  din tham gia các t chüc phii trách 
b.0 ci; phôi hçp vOi các co  quan hü'u quan t chüc Hi nghj Ca tn nth cong tác, 
nai cii trü di vói nhüng ngi.r?i 1rng cir dai  biu Quc hi, dai  biu HDND các 
cp. Tham gia tuyên truyên, 4n dng c1r tn thirc hin pháp 1ut v b.0 Cu; tham 
gia giám sat, giãi quy nhftng v.n d phát sinh trong qua trinh tin hành b.0 Cu 
dai biu Quc hi và dai  biu HDND các cp trên dja bàn tinh. 

3. UBND tinh chi dao  các sâ, ngành có lien quan phi hqp ch.t ch vâi 
ban MTITQ tinh trong qua trInh triên khai thirc hin Cong tác bu ccr dai  biu 
Quc hi, dai  biêu HDND các cap trên da bàn tinh theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 7. Phi hçrp tli chfrc tip xIic cfr tn 

1. Ui ban MTTQ tinh và các t chac thành viên cüa Mat trân t chirc va 
tao diu kin d dai  biu HDND tinh tip xüc ci:r tn, 1ng nghe kin, tam tu, 
nguyen vQng Va kiên nghj cüa Nhân dan v6i HDND, UBND tinh theo quy djnh 
cüa pháp 1ut. 

2. UBND tinh c1 thành viên cüa UBND tinh, các ca quan chuyên mon cüa 
UBND tinh và chi dao  UBND các huyn, thânh phi cü dai  din länh dao  tham dr 
các cuc tip xüc cü tn cüa dai  biu HDND tinh d kjp th&i tip thu, xem xét giãi 
trInh các kin, kiên nghj cUa cu tn thuc thm quyn tai  các dim tip xüc. 
Chuân bj báo cáo torn tat v tInh hInh thc hin nhim v1i phát triên kinh t - xã 
hi, dam bào an ninh qu& phông cüa tinh và các tài lieu có lien quan, cung cp 
cho dai  biêu dê báo cáo vâi cu tn truóc kS'  hçp giva nàm Va CU fläm. 

Diu 8. Trong cOng tác xây diyng van ban quy phtm pháp 14t 

1. Doi vi các van bàn quy pham pháp lust và các vn d quan trQng cUa 
da phuang xét thây can thiêt phái ly kin Nhân dan thI UBND tinh chü dông 
phôi hçip vi US'  ban MTTQ 'inh th chüc thisc hin. 

2. Trong vic thc hin nhüng van bán.quy phm pháp lu.t cüa Nba nuOc 
và cUa dja phuang, US'  ban MTTQ tinh cO trách nhiêm thu thâp, phán ánh viii 
IJBND tinh nhQ'ng vn d ma Nhân dan kin nghj süa di, b sung hoc bãi bô 
nu khOng con phü hqp vói tInh hInh thirc tin và quy djnh cña pháp lut. Hai ben 
có trách nhiêm trao di, thng nh.t ni dung cn kin nghj cp cO thm quyn 
hoc tr saa dôi, bô sung, bài bO nhüng van bàn do cp mInh ban hành không con 
phühçip. 

3. Khi UBND tinh ban hành hoàc trInh HDND tinh ban hành các van bàn 
quy pham pháp lust có lien quan dn quyên và trach nhim cüa US'  ban MTTQ 
tinh, ch d chInh sách cüa can b Mtt trQn, quy&n và lçii Ich cüa Nhân dan tnong 
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tinh, thI UBND tinh chi d.o Co quan, các S&, ban, ngành chü trI son thão van 
bàn có trách thim g'Cri dr thào tâi U ban MTTQ tinh d tham gia kin hoc 
tin hành phàn bin truâc khi trInh. UST ban MTTQ tinh tham gia kin b&ng van 
bàn g1i các Co quan chü trI son thão; tnr&ng hop cci quan soan  thào không thng 
nh.t phãi có van bàn giài trmnh vâi US'  ban MTTQ tinh theo dung quy djnh cüa 

pháp 14t. 

Các van bàn quy pham pháp 14t do UBND tinh ban hành d.rccc gui dn US' 
ban MTTQ tinh. 

Diu 9. V giãi quyêt do'n thir khiêu ni, to cáo cüa cong dan và trã 1ô'i 
kin nghj cüa US'  ban MTTQ tinh 

1. UBND tinh và các Sâ, ban, ngành khi nhn ducic don khiu nai, t cáo 
cüa cong dan do Ban Thu?mg tr1rc US'  ban MTTQ tinh chuyn dn có trách nhiêm 
xem xét, giài quyêt và thông báo kt qua giài quyt cho Uy ban MTTQ tinh theo 
quy djnh cUa pháp 1ut v giãi quyt khiu ni, t cáo. 

2. Uy ban MTTQ tinh tp hçrp, phãn ánh dy dü, trung thirc nhftng S' kin, 
kMn nghj cüa Nhân dan dôi vâi cong tác quán iS', diu hành cüa UBND tinh và 
các van bàn quy phm pháp 1ut do UBND tinh ban hành không con phü hop vfi 
thirc tiên cüa dja phucing và quy djnh cUa pháp 1ut, d UBND tinh xem xét si'ra 
di, b sung, bãi bó cho phü hop. 

Diu 10. V cong tác giám sat 

1. US'  ban MTTQ tinh trong qua trInh thc hin chrc näng giám sat phát 
hin nhüng vi vic do Co quan hành chInh nhà nuâc, can b, cOng chuc, 
chüc thuc quyên quàn iS' cüa UBND tinh, thiic hin trái vOi quy djnh cüa pháp 
1ut gay thit hi dn lçii Ich cüa Nhà nithc, quyn và lçii Ich hop pháp cüa cong 
dan, US'  ban MTTQ tinh kiên nghj btng van bàn vii các co quan do, các co quan 
do có trách nhirn xem xét, giài quyêt và báo cáo k& qua v US'  ban MTTQ tinh 
theo quy djnh. Ban ThuOng trirc US'  ban MTTQ tinh có trách thim xem xét và 
dua ra các kin nghj lien quan dn ni dung giám sat. 

Tru?mg hop UBND tinE t chüc kim tra lien ngành v lTnh virc cu th 
thuc phm vi mt hoc nhiêu dja phuong, khi cn thit US'  ban MTTQ tinh ducic 
rnii tham gia doàn kiêm tra dôi vói nhüng vn d lien quan dn quyn giám sat 
cüa US'  ban MTTQ tinh. 

2. Khi tin hành hot dng giám sat các co quan nhà nithc, UBND tinh có 
trách nhirn chi dio lãnh do các s&, ban, ngành duqc giám sat cung c.p thông tin 
và giâi trInh nhttng vn dê lien quan theo yêu cu cüa US'  ban MTTQ tinh, dng 
thOi CO trách thim xem xét, giâi quyt các kin nghj cüa US'  ban MTTQ tinh 
theo thi gian quy djnh. 
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UBND tinh, UBND các huyn, thành ph& länh dao  các cci quan, &n vj 
lien quan có trách nhim cà di din tham gia chuong trInh giám sat khi duqc 
mi và xem xét, giãi quyêt nhng van dê doàn giám sat kin nghj. 

3. UBND tinh khi nhn diicic các kMn nghj sau giám sat cüa Thithng tnrc 
US' ban MTTQ tinh: Chi dao  các s&, ban, ngành, UBND các huyn, thânh ph 
lien quan xem xét, giâi quyêt các kin nghj sau giám sat cüa Thung trirc US'  ban 
MTTQ tinh. Dông th?ii g1ri báo cáo kt qua giâi quyt b&ng van bàn vâi c quan 
có kin nghj. 

4. UBND tinh có trách nhim phi hçip, chi dao  các sâ, ban, ngành, các 
huyn, thành phô tao  diêu kin thu.n lqi d U5' ban MTTQ tinh th'çrc hin t& hoat 
dng giám sat, phân bin xã hi theo dung quy djnh. 

5. UBND tinh chi dao  chInh quyn các cp quan tam và tao  diu kin thun 
lqi d phát huy vai trô cüa Ban thanh tra nhân dan, ban giám sat du tu cong  dng 
& xã, phu&ng, thj trn theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 11. Vê cong tác phãn bin xã hi 

1. Hang 11am UBND tinh gui Uy ban MTTQ tinh Chucing trInh cong tác 
trcng tam cüa UBND tinh. 

2. Trong pham vi quyn, trách nhim cüa mInh, US'  ban MTTQ tinh h:ra 
chçn và thông nhât vOi UBND tinh nhüng ni dung phàn bin xA hôi; xây dung 
k hoach phãn bin xã hi phü hqp v&i kê hoach,  yêu cu phàn bin cüa cci quail, 
t chirc can phãn bin, trén tinh thn vt'ra phü hçp v&i chü truong du'&ng li cüa 
Dãng, chinh sách pháp lut cüa Nhà nuóc, dam bão tInh khoa hçc và khâ thi, vira 
dam bào hài hoà lçii Ich cüa nhà nuâc và nhân dan. 

3. UBND tinh có trách thim chi dao  cci quan soan  thão gri van bàn d 
thào và cung cap thông tin, tài lieu cn thi& dn US'  ban MTTQ tith d th chüc 
giám sat ni dung dà dugc thng nht 1ira ch9n. 

Cir ngui có trách thim thay mt UBND tinh hoc cci quan soan thâo 
tham d hOi nghj phãn bin hoc tham gia di thoai theo yêu c.0 cüa Uy ban 
MTTQ tinh. Ira 1&i bang van bàn vâi Uy ban MTTQ tinh v vic tip thu S' kMn 
phàn bin. 

4. Uy ban MTTQ tinh t chuc di thoai v&i cci quan, t chüc có yêu diu 
phàn bin khi can thit. Gui kt qua phàn bin bang van bàn dn cci quan t chüc 
yêu cu. Chju trách nhim ye nhOng ni dung phãn bin cUa mInh. Dam bào bI 
mt ni dung thông tin phân bin theo yêu cu cUa cci quan, M chüc có vn bàn 
dir thão (nu có). 
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Diu 12. Tham gia các phiên h9p clia UBND tinh và dr hi nghj cüa 

U ban MTTQ tinh 

1. Di din lânh do U ban MTTQ tinh duqc miii tham d1r các cuc hçp 
djnh k' hang tháng cüa UBND tinh bàn ye thirc hin nhim v11 phát trin kinh t - 
xã hi; các cuc h9p chuyên d cüa UBND tinh d thông qua các báo cáo, ti 
trInh, d an trInh HDND tinh có tInh chit quan trçng, lien quan dn nhiu linh 
virc cüa dôi sng Nhân dan. 

2. Dai  din länh dao  UBND tinh thông báo tInh hInh kinh t - xã hi, an 
ninh quc phông cüa dja phuang và các chü trixang, phuang hithng cong tác cüa 
UBND tinh cho U ban MTTQ tinh ti các k' hçp 6 tháng và tng kt cong tác 
hang nàm cña Ur ban MTTQ tinh và nghe kin, kin nghj, phàn anh cüa U 
ban MTTQ tinh, có th trà lôi các kin nghj (nu co). 

3. Ban Thuing trrc US'  ban MTTQ tinh mi lãnh do UBND tinh dir các 
k5r hçp cüa US'  ban MTTQ tinh; miii lãnh dao  UBND tinh và các thành viên 
UBND tinh dir các hi nghj cüa Ban Thu?mg trirc Uy ban MTTQ tinh khi bàn các 
vn d có lien quan dn cong tác quãn iS', diu hánh cüa chinh quyn và rthUng 
vn d quan trçng lien quan dn di sang Nhân dan. 

Diu 13. Ye kinh phi hot dng cüa US'  ban MTTQ tinh. 

Hang näm, US'  ban MTTQ tinh thng nht v&i UBND tinh v chuang trInh 
cong tác trên Ca s& djnh huàng chi dao  cüa Ban Thuèng vii Tiith u5'. Can cü quy 
djnh cüa pháp 1ut và chuang trInh cOng tác trong näm, U5' ban MTTQ tinh lap t? 
trInh dir toán ngân sách g'Cri Si Tài chinh xem xét tng hçp trong dir toán chung 
d UBND tinh trInh HDND tinh xem xét, quyt dinE. 

Trong trLthng hqp có hoat dng dt xu.t, phát sinh chisa duc b trI trong 
d%r toán kinh phi hot ctng cüa Uy ban MTTQ tinh thI Ban Thumg trrc US'  ban 
MTTQ tinh xây dirng dir toán kinh phi b sung dt nghi UBND tinh xem xét, 
quyt djnh. 

• 1 Dieu 14. Trien khai thirc hiçn Quy che 

UBND tinh chi do các S&, ban, ngành, chInh quyn các cp can ciir chüc 
nàng, nhim vçi t chirc thirc hin các ni dung cüa Quy ch nay. 

Uy ban MTTQ tinh chi do các don vj thành viên và Mt trân T quc các 
cp can cü chüc nàng, nEim vi th chuic thirc hin các ni dung cüa Quy ch nay. 

Hai ben thong nht giao cho b phn Van phông và Ban chuyên mon theo 
döi, don dc, thng hqp tInh hInh trin khai thuc hiên Quy ch. 

Diêu 15. V vic dánh giá thijc hin quy ch 

DinE k5r hang näm (vao trinic ngày 15/12) hai ben luân phiên t chirc hi 
nghj lien tjch dê kiêm dim, dánh giá yic th%rc hin các ni dung phi hçp cong 



TM. UY BAN MTTQ 
CHU TICH 

7 

tác trong näm và xây dirng chuimg trInh ph& hqp Cong tác näm sau. Trong qua 
trInh thirc hin, nu có khó khän vung m&c các ben cüng xem xét bàn bac  thng 
nht s1ra di, b sung quy ch cho phñ hçip. 

Chtro'ng Ill 
DIEU KHOAN THI HANU 

Diu 16. Quy ch nay có hiu lirc thi hãnh k tir ngày k và thay th Quy 
ch phi hcip cong tác giUa Uy ban nhân dan tinh vói U' ban Mat trân T quc 
Viêt Nam tinh nhim k3t 2016- 2021 .1. 

No'i nhân: 
- Thu ttthng ChInh phu; 
- U' ban TWMTTQ Viêt Nam; 
- Thix&ng trirc Tinhüy; 
- Thumg trirc HDND tinh; 
- Lành clao UBND tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Ban Thirng trrc UBMTTQtinh; 
- Các S, ban, nganh, doàn the tinh; 
- UBND, UBMTTQ các huyn, thành ph; 
- CPVP UBND tinh; 
- Website tinh; 
-Luu:VP1,VP7. 
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