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PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH  

Về kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 

 và một số kiến nghị đối với HĐND và UBND tỉnh 

(Tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa X, ngày 07/12/2021) 
 

 

 

- Thưa Chủ tọa kỳ họp! 

- Thưa quý vị đại biểu HĐND tỉnh khóa X! 

Toàn văn Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính 

quyền năm 2021 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã gửi đến các 

đồng chí và quý vị đại biểu trong tài liệu hội nghị.  

Tại kỳ họp lần này, thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tôi thông báo một 

số kết quả trọng tâm công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 

và một số kiến nghị đối với HĐND, UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

I. VỀ TÌNH HÌNH ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN 

Năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-

19 nhưng các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của 

Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp… đã đoàn kết, tự giác, tích 

cực hưởng ứng lời kêu gọi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt công tác 

phòng, chống dịch; phát huy tinh thần “tương thân tương ái” tham gia ủng hộ trên 

43 tỷ đồng và hơn 615 tấn lương thực, thực phẩm kịp thời hỗ trợ nhân dân trong 

tỉnh và các địa phương (thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng) gặp khó khăn do 

dịch bệnh… góp phần quan trọng vào việc kiểm soát tình hình, từng bước thích 

ứng linh hoạt để phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới.  

Tuy nhiên, hiện nay một bộ phận Nhân dân trong tỉnh đang băn khoăn, lo lắng 

về tình trạng thiếu việc làm do dịch bệnh; trẻ em, học sinh chưa được tiêm vắc-xin 

phòng, chống dịch; tình hình diễn biến bất thường của thiên tai; nguy cơ sạt lở đất 

ở các địa phương miền núi, tình trạng ngập úng ở đô thị; dịch bệnh trên gia súc; 

những vấn đề bất cập, vướng mắc trong công tác quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư; tình trạng tiêu cực trong đấu thầu… chưa được quản lý tốt cần được chính 

quyền các cấp tập trung quan tâm giải quyết. 

II. VỀ CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 

1. Tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

Năm 2021, ngoài việc tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động thực hiện chặt chẽ quy trình hiệp 

thương lựa chọn, giới thiệu người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu HĐND các cấp bảo đảm số lượng, cơ cấu, thành phần; linh hoạt trong tổ chức 

vận động bầu cử, tích cực tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử, tổ chức 

giám sát chặt chẽ quá trình bầu cử... góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền tổ 
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chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.  

2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội 

theo quy định của pháp luật 

- Về hoạt động giám sát: Trong năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tổ 

chức 05 cuộc giám sát chuyên đề về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu HĐND các cấp; việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo của UBND các cấp; việc thực hiện các quy định về cán bộ, đảng 

viên và công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện chính sách hỗ trợ người 

lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Sau giám 

sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành 05 văn bản kiến nghị với nhiều nội dung 

vướng mắc, bất cập, hạn chế… đề nghị chính quyền và cơ quan chức năng liên quan 

xem xét, giải quyết theo quy định. 

Ở các địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện và cấp xã chủ trì tổ 

chức 553 cuộc giám sát chuyên đề về công tác bầu cử; việc thực hiện chính sách hỗ 

trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện chế độ chính sách 

đối với người có công; giám sát cán bộ, đảng viên nơi cư trú... Qua giám sát, phát 

hiện 602 vấn đề hạn chế, vướng mắc, kịp thời kiến nghị chính quyền các cấp và các 

cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền. 

Tại cơ sở, các ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng tổ 

chức giám sát 1.093 vụ việc, dự án, công trình, kịp thời phát hiện 158 vấn đề sai 

phạm, hạn chế, vướng mắc, kiến nghị 82 nội dung đề nghị chính quyền, cơ quan 

chức năng, chủ đầu tư, nhà thầu, ban quản lý các dự án tiếp thu, giải quyết. 

- Về hoạt động phản biện xã hội: Căn cứ chương trình ban hành văn bản năm 

2021 của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ động lựa chọn và chủ trì tổ 

chức 04 hội nghị phản biện xã hội đối với các dự thảo quy định, đề án quan trọng 

của HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành trong năm 2021, gồm dự thảo: “Quy định 

về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh”, Đề 

án “Sắp xếp dân cư vùng miền núi giai đoạn 2021-2025”, Đề án “Phát triển kinh 

tế - xã hội miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”
 
và báo cáo 

thẩm định hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu của xã 

Đại Hiệp (Đại Lộc) năm 2020. Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương chủ trì tổ 

chức 127 hội nghị phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản, đề án… của chính 

quyền cùng cấp.  

Sau hội nghị phản biện, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các địa phương tổng 

hợp ý kiến, kiến nghị gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, chỉnh 

lý dự thảo văn bản đồng thời giải trình những nội dung không tiếp thu theo quy 

định. Hoạt động phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thể hiện 

ngày càng đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của các thành phần xã hội và các tầng lớp 
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nhân dân góp phần quan trọng bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của văn bản sau khi 

được ban hành. 

3. Tích cực tham gia góp ý xây dựng chính quyền 

Năm 2021, trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Ủy ban MTTQ 

Việt Nam các cấp linh hoạt phối hợp chủ trì tổ chức 321 cuộc đối thoại trực tiếp 

(định kỳ và đột xuất) giữa người đứng đầu chính quyền cùng cấp với Nhân dân địa 

phương; tổ chức 404 “diễn đàn nhân dân” góp ý lực lượng công an nhân dân, cán 

bộ, công chức, viên chức cấp xã, cấp huyện. Hoạt động góp ý xây dựng chính 

quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, 

phát huy hiệu quả góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và chính quyền 

cơ sở ngày càng vững mạnh. 

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cấp chủ trì phối hợp với 

HĐND, UBND cùng cấp đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác 

giai đoạn 2016-2021, tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021-

2026 theo quy định của pháp luật; tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 

động Nhân dân chấp hành chính sách, pháp luật; tham gia phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực, lãng phí; linh hoạt phối hợp tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri 

với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; kịp thời tổng hợp, phản ánh đầy 

đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân với các cấp ủy và chính quyền các cấp; 

thường xuyên đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị 

của cử tri theo quy định. 

Nhìn chung, năm 2021, hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban 

MTTQ Việt Nam các cấp được tiến hành một cách chủ động, tích cực, ngày càng 

đi vào chiều sâu, phát huy ngày càng rõ vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.  

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao 

tinh thần trách nhiệm, tích cực của UBND tỉnh trong việc tiếp thu, giải quyết và 

chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn, chính quyền các cấp tiếp thu, giải quyết nhiều ý 

kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý 

kiến, kiến nghị chưa được giải quyết, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo giải 

quyết, trả lời theo quy định. 

Tại kỳ họp này, ngoài những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Thường trực 

HĐND tỉnh tổng hợp, phản ánh tại kỳ họp, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị 

với HĐND và UBND tỉnh một số nội dung cụ thể sau đây: 

1. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (có hiệu lực 01/01/2022) quy định: 

UBND cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm xây 

dựng, trình HĐND cùng cấp ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trường; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương; bố trí kinh phí để 

thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo phân cấp ngân sách. Do vậy, kiến nghị 
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UBND tỉnh sớm triển khai nhiệm vụ nêu trên để Luật Bảo vệ môi trường sớm đi 

vào cuộc sống. 

2. Luật Thanh niên năm 2020 (có hiệu lực 01/01/2021) quy định trách nhiệm 

của UBND tỉnh xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về phát triển 

thanh niên giai đoạn 2021-2030. Do đó, kiến nghị UBND tỉnh xây dựng, trình 

HĐND tỉnh ban hành nghị quyết nêu trên và ban hành Chương trình phát triển 

thanh niên Quảng Nam giai đoạn 2021-2030 trên cơ sở Chiến lược phát triển thanh 

niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 1331/QĐ-

TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ). 

3. Để bảo đảm thực hiện kịp thời chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội 

trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ, 

kiến nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định: Mức chuẩn trợ 

giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn bảo đảm không thấp hơn mức 

chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định nêu trên. Đồng 

thời quy định đối tượng khó khăn khác chưa được Chính phủ quy định được hưởng 

chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh. 

4. Điểm c Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của 

Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công 

chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 

(được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của 

Chính phủ) quy định: UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể mức 

khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã phù hợp với tình 

hình thực tế của địa phương. Do vậy, để bảo đảm kinh phí hoạt động của Ủy ban 

MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội cấp xã trong thời kỳ ổn định ngân 

sách 2022-2025, kiến nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định cụ thể mức 

khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức nêu trên theo quy định của pháp luật. 

5. Kiến nghị HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề đối với việc thực hiện Nghị 

quyết 05/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh quy định về chế độ bồi 

dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 

trên địa bàn tỉnh để kịp thời kiến nghị khắc phục những hạn chế, sửa đổi, bổ sung 

những bất cập, vướng mắc… trong quá trình thực hiện. 

6. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 

số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Chính phủ 

quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng 

lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để các 

địa phương triển khai thực hiện.  

- Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu! 

Trên đây là nội dung tóm tắt kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng 

chính quyền năm 2021 và một số kiến nghị đối với HĐND và UBND tỉnh, Ủy ban 
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MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa X theo quy 

định./. 

Trân trọng cảm ơn! 


