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THÔNG BÁO
Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022

Thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; Quy chế phối hợp công tác 
giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với HĐND tỉnh giai đoạn 2021-2026, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 
2022 và kiến nghị một số nội dung đối với HĐND và UBND tỉnh cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN 
Năm 2022, sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được khôi phục, đời sống các tầng lớp Nhân 
dân từng bước ổn định. Nhân dân đồng thuận, ủng hộ và thực hiện tốt chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tin tưởng vào sự lãnh đạo của các 
cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, vai trò tập hợp, đoàn 
kết các tầng lớp nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đặc biệt, phấn khởi trước 
những kết quả đạt được quan trọng về kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2022, cùng 
với những chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, 
tiêu cực… tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. 

Tuy nhiên, trong năm 2022, tình hình tội phạm (lừa đảo chiếm đoạt tài sản…), 
vi phạm pháp luật (đánh bạc, ma túy, tệ nạn xã hội…) có dấu hiệu gia tăng; thiên tai, 
dịch bệnh (Covid-19, sốt xuất huyết…) còn diễn biến phức tạp; giá xăng dầu, vật tư 
nông nghiệp tăng cao… tác động tiêu cực, gây khó khăn, lo lắng trong các tầng lớp 
Nhân dân.  

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH 
QUYỀN NĂM 2022

Thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong 
tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phối hợp với chính quyền 
cùng cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân 
dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; thực hiện quyền làm chủ, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong 
trào thi đua, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp ngày càng vững mạnh 
góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh. 
Cụ thể như sau:

1. Công tác tham gia xây dựng và tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp 
hành chính sách, pháp luật

1.1. Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật
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Năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trực tiếp tham 
gia và tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với 336 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của 
Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và dự thảo văn bản của HĐND và 
UBND các cấp. Trong đó, cấp tỉnh tham gia góp ý 12 dự thảo văn bản luật1 và 45 
dự thảo văn bản của HĐND và UBND tỉnh2; cấp huyện tham gia góp ý 51 dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật và 27 dự thảo văn bản của chính quyền cùng cấp; cấp 
xã tham gia góp ý 252 dự thảo văn bản của HĐND và UBND cùng cấp. Các ý kiến 
tham gia góp ý của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp được cơ quan chủ trì soạn thảo 
nghiêm túc tiếp thu và giải trình cụ thể bằng văn bản.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức 54 hội nghị3; 
đồng thời tiếp nhận các ý kiến góp ý của Nhân dân thông qua các hình thức góp ý 
trực tiếp, gián tiếp, bằng văn bản, qua trang thông tin điện tử, trang fanpage, Zalo… 
của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tổ chức hội nghị 
phản biện xã hội đối với các dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Đất đai 
(sửa đổi), tổng hợp ý kiến góp ý, báo cáo4 theo yêu cầu của Ban Thường trực Ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam5.

1.2. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chính sách, pháp luật
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên 

tổ chức 1.141 hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đến các tầng lớp 
nhân dân. Tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, 
chính sách về phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường phòng, chống dịch 
Covid-19, sốt xuất huyết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phòng, chống 

1 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật Cảnh 
sát cơ động, Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa 
đổi), Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật giá (sửa đổi), Luật Các tổ chức 
kinh tế hợp tác.
2 Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách 
người có công cách mạng và bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực thuộc nội 
thành của thành phố, thị xã, trị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết 
của HĐND tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2030; Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu 
chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 
MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định về bố trí nhân viên Thú y 
xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/2021/NQ-
HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh về phân công nhiệm vụ phụ trách thực hiện các 
Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quyết định về việc ban hành Quy chế và tổ 
chức hoạt động của Ban ATGT tỉnh; Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh; 
Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, 
định hướng năm 2030; Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 
“Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với cuộc vận động quần chúng nhân dân chấp hành 
pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027”; Kế hoạch triển khai Chiến lược công tác 
dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh...
3 Cấp tỉnh: 01 hội nghị; cấp huyện: 08 hội nghị; cấp xã: 45 hội nghị. 
4 Báo cáo số 394/BC-MTTQ-BTT ngày 11/10/2022 của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc báo cáo tổng hợp 
ý kiến góp ý Dự án Luật đất đai (sửa đổi).
5 Công văn số 4431/MTTW-BTT ngày 05/9/2022 của BTT Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc đề nghị 
tham gia ý kiến phản biện xã hội đối với Dự án Luật đất đai (sửa đổi).
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tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ 
Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội…

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tích cực phối hợp đẩy mạnh hoạt 
động hòa giải ở cơ sở6, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu 
tư của cộng đồng; phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp tổ chức 145 lớp tập huấn, 
tuyên truyền pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải và giám sát; tổ chức 06 Hội thi 
Cán bộ Mặt trận cơ sở giỏi năm 20227; cung cấp tài liệu, văn bản pháp luật, cẩm 
nang về kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ hoà giải viên, thành viên Ban Thanh tra 
nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng góp phần phục vụ hoạt động tuyên 
truyền, vận động Nhân dân chấp hành chính sách, pháp luật ở cơ sở.

2. Phối hợp tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri; tập hợp, tổng hợp, phản ánh 
và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

Trong năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh thông tin kịp thời đến cử tri và Nhân 
dân về kết quả các kỳ họp Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp; tổ chức tọa đàm về 
“Phát huy vai trò của thành viên MTTQ Việt Nam trong việc tập hợp, phản ánh tình 
hình Nhân dân và dư luận xã hội”; phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt 
Nam các cấp, các tổ chức thành viên và đội ngũ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã 
hội về tập hợp, phản ánh tình hình các tầng lớp nhân dân, dư luận xã hội, định kỳ 03 
tháng 01 lần báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 
Thường trực Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh theo quy định. 

Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Nam và Thường 
trực HĐND, UBND các cấp tổ chức 04 đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội tại 
39 điểm tiếp xúc trước, sau kỳ họp thứ 3 và thứ 4 Quốc hội khóa XV; tổ chức 04 hội 
nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề tại tỉnh8; chủ trì tổ chức 04 hội nghị tiếp xúc tiếp xúc 
cử tri trực tuyến9.

Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã phối hợp với Thường trực HĐND 
và UBND cùng cấp tổ chức gần 1.943 hội nghị tiếp xúc với cử tri trước và sau mỗi 
kỳ họp HĐND cùng cấp theo quy định của pháp luật10. Sau các hội nghị tiếp xúc cử tri, 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị 
của cử tri và Nhân dân phản ánh kịp thời với Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND 

6 Toàn tỉnh củng cố 1.240 tổ hòa giải ở cơ sở, với gần 6.865 hòa giải viên; các tổ hòa giải ở cơ sở đã thụ lý và hòa giải 
thành 1312/1652 (tỷ lệ 79.4%) vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, xích mích... phát sinh trong cộng đồng.
7 Huyện Núi Thành: 02 hội thi, Thị xã Điện Bàn: 01 hội thi, Thành phố Tam Kỳ: 01 hội thi và Hội An: 02 hội thi.
8 Phối hợp tổ chức 04 hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề: Về lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; 
về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai; Lắng 
nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri về thực thi chính sách, pháp luật liên quan đến ngành y tế; Lắng nghe ý kiến, kiến 
nghị của cử tri về thực thi chính sách, pháp luật trên địa bàn tỉnh, nhất là chính sách pháp luật liên quan đến các tổ 
chức chính trị - xã hội. 
9 Trước kỳ họp thứ 2: 03 hội nghị với 174 điểm cầu; sau kỳ họp thứ 2: 01 hội nghị với 18 điểm cầu cấp huyện và 105 
điểm cầu cấp xã.. 
10 Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện chủ trì, tổ chức 35 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh khóa X, có 
4.478 cử tri tham dự và có 391 ý kiến, kiến nghị; tổ chức 1.908 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND cấp huyện, 
xã có 104.487 cử tri tham dự với 12.229 ý kiến, kiến nghị.
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tỉnh, đồng thời báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để tổng 
hợp, báo cáo tại các kỳ họp của Quốc hội khóa XV11.

3. Thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội
3.1. Hoạt động giám sát
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, hiệp thương với các tổ 

chức chính trị - xã hội tỉnh thống nhất nội dung giám sát năm 2022, báo cáo, xin ý 
kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy12, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện13. Đồng thời 
hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp 
xã xây dựng kế hoạch giám sát phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

Trong năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch14, chủ trì tổ 
chức giám sát 08 nội dung: (1) Giám sát việc thực hiện quy định của Đảng về tu dưỡng, 
rèn luyện đạo đức, lối sống; trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc 
diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 202215 theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 
02/02/2018 của Ban Bí thư16; (2) Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao 
động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đối với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
và UBND các huyện, thị xã, thành phố; (3) Giám sát việc thực hiện quy định pháp luật 
về hoạt động giáo dục, y tế, từ thiện, nhân đạo của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh; (4) 
Giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 
đối với cán bộ, công chức viên chức thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố; (5) 

11 Báo cáo số 340/BC-MTTQ-BTT ngày 04/5/2022 về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba, 
Quốc hội khoá XV; Báo cáo số 341/BC-MTTQ-BTT ngày 05/5/2022  về việc phản ánh, kiến nghị của Nhân dân tại 
kỳ họp lần thứ ba, Quốc hội khóa XV; Báo cáo số 383/BC-MTTQ-BTT ngày 14/9/2022 về tổng hợp phản ánh, kiến 
nghị của Nhân dân tại kỳ họp lần thứ tư, Quốc hội khóa XV.
12 Công văn số 812-CV/TU ngày 11/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phúc đáp Công văn số 1225/MTTQ-BTT 
ngày 12/01/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về nội 
dung giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh năm 2022.
13 Kế hoạch số 148/KH-MTTQ ngày 07/3/2022 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam về giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2022.
14 Kế hoạch số 151/KH-MTTQ-BTT ngày 23/3/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về giám sát việc 
thực hiện quy định về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc 
diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022 đối với Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 
huyện Quế Sơn và Nông Sơn; Kế hoạch số 165/KH-MTTQ-UB ngày 23/5/2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ 
chức Đoàn giam sát kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 năm 2022; Kế 
hoạch số 175/KH-MTTQ-BTT ngày 29/7/2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức Đoàn Giám sát việc thực hiện 
quy định của pháp luật về hoạt động giáo dục, y tế, từ thiện, nhân đạo của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 
176/KH-MTTQ ngày 27/7/2022 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức Đoàn Giám sát việc triển khai thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam;  
Kế hoạch số 178/KH-MTTQ-UB ngày 18/8/2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức Đoàn giám sát việc thực 
hiện quy định của pháp luật về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức huyện Đại Lộc và 
huyện Phước Sơn; Kế hoạch số 184/KH-MTTQ-UB ngày 30/9/2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về giám sát việc 
thực hiện Thông báo kết luận của Tỉnh ủy tại các buổi tiếp công dân định kỳ đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
Kế hoạch số 188/KH-MTTQ-BTT ngày 17/10/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về giám sát việc 
thực hiện CTHĐ của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
15 Giám sát thông qua báo cáo của Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành ủy và UBND các huyện, thị xã, thành phố về 
thực hiện các quy định về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối 
với Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn và Nông Sơn. 
16 Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức 
chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt 
và cán bộ, đảng viên.
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Giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế 
- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam và Nghị quyết số 
23/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp 
xếp ổn định dân cư miền núi giai đoạn 2021-2025; (6) Giám sát việc thực hiện Kết luận 
của Thường trực Tỉnh ủy tại các buổi tiếp công dân định kỳ trong năm 2021 và 9 tháng 
đầu năm 2022 đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố17; (7) Giám sát 02 vụ việc cụ 
thể tại thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành về những phản ánh, kiến nghị của người 
dân chưa được giải quyết dứt điểm18; (8) Giám sát việc thực hiện Chương trình hành 
động của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-202619.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ động đề xuất và được Tỉnh 
ủy phân công chủ trì, tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Quyết định 
số 2107-QĐ/TU ngày 30/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy20 đối với Ban cán sự 
đảng UBND tỉnh và đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 
tỉnh Quảng Nam; Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Giang, đồng chí Bí thư Huyện ủy 
và đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang21; chủ trì, tổ 
chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện dân chủ tại nơi làm việc theo Nghị 
định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 đối với Công ty cổ phần Công nghiệp và 
hỗ trợ miền Trung22.

Ngoài ra, tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI 
một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-202023; tham gia 04 đoàn giám 
sát chuyên đề với Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Nam24; 02 đoàn giám 

17 Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn và các huyện: Duy Xuyên, Hiệp Đức, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước.
18 Tại Tam Kỳ: Việc giải quyết kiến nghị của các hộ dân trú tại Khối phố 08, phường An Sơn; tại Núi Thành: Việc giải quyết 
kiến nghị của các hộ dân Thôn Bích An, xã Tam Xuân 1.
19 Đối với đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
20 Quyết định số 2107-QĐ/TU ngày 30/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về về ban hành Quy định trách nhiệm 
của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị 
- xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu 
cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân.
21 Quyết định số 660-QĐ/TU, ngày 11/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về việc thành lập Đoàn Giám sát 
việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Quyết định số 2107-QĐ/TU, ngày 30/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban 
cán sự đảng UBND tỉnh và đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh; Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Giang; đồng chí Đỗ Tài, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đông Giang và đồng 
chí Avô Tô Phương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang.
22 Quyết định số 07-QĐ/BCĐ, ngày 18/7/2022 của Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh về thành lập đoàn kiểm 
tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện dân chủ tại nơi làm việc theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 
đối với Công ty cổ phần Công nghiệp và hỗ trợ miền Trung trong năm 2022.
23 Đối với BTV Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh và Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh.
24 Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-
2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đối với Sở Nội vụ, UBND huyện Nông Sơn, Quế Sơn và Hiệp Đức; việc thực hiện chính sách, pháp 
luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên 
và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thành phố Tam Kỳ, UBND huyện Duy Xuyên và Thăng Bình; việc thực hiện pháp luật về tiếp 
công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với UBND thị xã Điện Bàn, thành phố Hội An, huyện Núi Thành và Đại Lộc; việc thực hiện 
chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh tại Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Bảo 
hiểm xã hội tỉnh ,UBND các huyện Tiên Phước, Nam Trà My, Chi cục Thuế các khu vực Tam Kỳ -  Phú Ninh; Bảo hiểm xã hội huyện 
Thăng Bình; Phú Ninh, Hiệp Đức, Tiên Phước. 
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sát của HĐND25; 02 đoàn giám sát với Ban Pháp chế HĐND tỉnh26; 03 đoàn kiểm tra, 
giám sát công tác thi hành án hình sự với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh27; tham gia 
07 đoàn giám sát chuyên đề với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh28; 03 đoàn kiểm 
tra giám sát chuyên đề với các cơ quan liên quan29.

Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã chủ trì tổ chức 466 cuộc giám sát30 
tại 625 đơn vị31. Nội dung giám sát tập trung các vụ việc khiếu nại, kiến nghị kéo 
dài, việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 
khó khăn do đại dịch Covid-19; việc giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử 
tri32; thực hiện kết luận tại các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp 
ủy, chính quyền với Nhân dân33... 

Qua hoạt động giám sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát hiện những hạn 
chế, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của chính 
quyền các cấp, kịp thời có những kiến nghị34 cụ thể gửi Ban Thường trực Ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh và cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan. Các nội dung kiến nghị sau 

25 Giám sát công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai 2015-2020 đối 
với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp; UBND thành phố Tam 
Kỳ, Hội An và các huyện: Núi Thành, Duy Xuyên, Tiên Phước, Thăng Bình, Tây Giang, Quế Sơn, Điện Bàn; Giám 
sát chuyên đề về sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 
số 42/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh.
26 Giám sát việc thi hành bản án số 79/2019/DS-PT ngày 28/9/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh; Giám sát, khảo sát, 
thẩm tra các nội dung thường lệ trình kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khoá X đối với các cơ quan nội chính các địa 
phương: Bắc Trà My, Núi Thành, Hiệp Đức và Cục Kiểm lâm tỉnh.
27 Tại Trại giam An Điềm - Bộ Công an; Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh và Trại Tạm giam Công an tỉnh;
28 Tham gia với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Hội Cựu chiến binh tỉnh giám sát việc thực hiện chế độ, chính 
sách đối với cựu chiến binh theo Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ và Nghị định số 
146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều 
của Luật Bảo hiểm y tế tại UBND huyện Tiên Phước và Thị trấn Tiên Kỳ; Hội Nông dân tỉnh giám sát triển khai 
thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất 
tại Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 
06/12/2018 của HĐND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ đất 
nông nghiệp vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh đối với UBND xã Tam Thanh và UBND thành phố Tam Kỳ; 
Liên đoàn Lao động tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 
khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, 
Quyết định số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng 
lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh; Tỉnh đoàn 
giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề để 
duy trì việc làm cho người lao động theo quy định Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và 
Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đối tượng là đoàn viên, thanh niên) đối với Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội; giám sát vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong việc quy hoạch cán bộ 
lãnh đạo, quản lý của Đoàn TNCS HCM cấp huyện, cấp xã đối với BTV Huyện ủy Đông Giang và BTV Huyện ủy 
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giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp được cấp ủy, chính quyền và các cơ 
quan liên quan tiếp thu, chỉ đạo giải quyết, trả lời theo thẩm quyền35.

Các Ban Thanh tra nhân xã, phường, thị trấn và Ban giám sát đầu tư của cộng 
đồng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được củng cố, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động. Trong năm 2022, các Ban Thanh tra nhân dân đã giám 
sát 268 vụ việc, phát hiện và kiến nghị xử lý 126 vụ việc; Ban Giám sát đầu tư của 
cộng đồng tổ chức giám sát 719 công trình, dự án và đã phát hiện, kiến nghị xử lý 
148 vụ việc có dấu hiệu vi phạm.

Các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 03 cuộc khảo 
sát tại các địa phương: khảo sát việc thực hiện dân chủ trong thu hồi đất, bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư tại huyện Núi Thành36; việc bảo tồn, phát triển cây dược liệu từ 
năm 2018 đến 2020 tại huyện Tây Giang và kết quả việc thực hiện cơ chế khuyến 
khích hộ gia đình có nhu cầu và khả năng đầu tư trồng Sâm Ngọc Linh trên địa bàn 
huyện Nam Trà My37; khảo sát thực trạng nhà ở và việc triển khai thực hiện hỗ trợ 
xây dựng, sửa chữa nhà ở từ nguồn Quỹ vì người nghèo và Quỹ cứu trợ tỉnh giai 
đoạn 2015-202238. Sau khảo sát, các Hội đồng tư vấn báo cáo kết quả khảo sát và đề 
xuất Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị với HĐND, UBND 
tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất39; các 
chính sách liên quan đến việc bảo tồn, phát triển cây dược liệu, cây Sâm Ngọc Linh 

Núi Thành. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách chi trả theo Nghị quyết số 68/NQ-CP 
ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ (đối 
tượng là trẻ em, người đang điều trị Covid-19 và hộ kinh doanh) đối với UBND cấp huyện, xã, các cơ sở ý tế, cơ 
sở cách ly, cơ quan thuế của 03 huyện: Nam Trà My, Tiên Phước, Quế Sơn.
29 Đoàn thẩm định xã nông thôn mới năm 2021 tại huyện Núi Thành, Nông Sơn, Thăng Bình, thị xã Điện Bàn; Kiểm 
tra liên ngành về ATTP tại các huyện trên địa bàn tỉnh; kiểm tra hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa” năm 2022 tại huyện Tiên Phước, Núi Thành, Duy Xuyên, Thăng Bình.
30 Cấp huyện 94 cuộc; cấp xã 372 cuộc.
31 Cấp huyện: 192 đơn vị; cấp xã: 433 đơn vị.
32 Duy Xuyên.
33 Hội An.
34 Kiến nghị số 11/KN-MTTQ-BTT ngày 12/8/2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về kiến nghị sau giám sát thực 
hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Kiến nghị số 12/KN-MTTQ-BTT ngày 
08/9/2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về kiến nghị sau giám sát thực hiện quy định về tu dưỡng, rèn luyện đạo 
đức, lối sống; trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý năm 2022; Công văn số 
1599/MTTQ-BTT ngày 12/10/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về kiến nghị sau giám sát 
thực hiện quy định pháp luật về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, CC, VC đối với UBND cấp huyện; 
Kiến nghị số 15/KN-MTTQ ngày 12/8/2022 của Ủy ban MTTQVN tỉnh về kiến nghị sau giám sát thực hiện quy định 
của pháp luật về hoạt động giáo dục, y tế, từ thiện, nhân đạo của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
35 Công văn số 7355/UBND-KTN ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh về thực hiện các kiến nghị của Ủy ban MTTQVN 
tỉnh sau giám sát Chương trình MTQG phát triển KTXH Miền núi và Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 
của HĐND tỉnh; CV 1365-CV/TU ngày 10/11/2022 của Tỉnh ủy về giải quyết kiến nghị của Ban Thường trực Uỷ ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh sau giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với 
cán bộ, công chức, viên chức.
36 Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật khảo sát tại 2 xã (Tam Quang và Tam Anh Nam) huyện Núi Thành.
37 Hội đồng Tư vấn về Dân tộc - Tôn giáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
38 Hội đồng Tư vấn về Kinh tế - xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
39 Báo cáo số 01/HĐTV-DCPL ngày 28/6/2022 về kết quả khảo sát việc thực hiện dân chủ trong thu hồi đất, bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư tại xã Tam Quang và Tam Anh Nam của huyện Núi Thành.
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trên địa bàn tỉnh40; hỗ trợ khu tái định cư đối với vùng miền núi, vùng có nguy cơ sạt 
lở… để người dân ổn định đời sống, phát triển sản xuất41.

Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã phối hợp với HĐND và các cơ 
quan liên quan cùng cấp tổ chức 350 cuộc giám sát42; phối hợp với các tổ chức chính 
trị - xã hội cùng cấp tổ chức 277 cuộc giám sát chuyên đề43 về các nội dung liên quan 
đến việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước và nghị quyết, quyết định của HĐND, UBND các cấp.… Thông qua hoạt 
động này, Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương tổng hợp những vấn đề thiếu 
sót, hạn chế để kịp thời phản ảnh và đề nghị các cơ quan chức năng khắc phục, góp 
phần phòng ngừa tiêu cực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhằm thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

3.2. Hoạt động phản biện xã hội
Năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì44 tổ chức 03 

hội nghị góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo: Đề án “Đẩy mạnh xã hội hóa trong 
một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025” do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư chủ trì soạn thảo; dự thảo Hồ sơ thiết kế cảnh quan hai bên đường Võ Chí 
Công (đoạn từ cầu Cửa Đại đến sân bay Chu Lai) do Sở Xây dựng Quảng Nam đề 
nghị; dự thảo Đề án UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực 
thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn 
nuôi trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau 
các hội nghị phản biện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp 
đầy đủ ý kiến phản biện, góp ý của các tổ chức, cá nhân, đề nghị cơ quan soạn thảo 
tiếp thu, bổ sung, điều chỉnh hoặc giải trình tại kỳ họp HĐND tỉnh theo quy định. 

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức 07 hội 
nghị lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự án hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí 
Công)45; lấy ý kiến cộng đồng đồng đối với Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E 
(Đoạn Km 15+270 - Km 89+700 tỉnh Quảng Nam) do Tổng Cục đường bộ Việt Nam 
làm chủ đầu tư46; lấy ý kiến cộng đồng đối với Dự án Phát triển tích hợp thích ứng 
tỉnh Quảng Nam47. Sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

40 Báo cáo số 01/HĐTV-DTTG ngày 03/6/2022 về kết quả khảo sát việc bảo tồn, phát triển cây dược liệu, cây Sâm 
Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh.
41 Báo cáo số 01/BC-HĐTV-KTXH ngày 26/8/2022 của Hội đồng tư vấn KTXH về kết quả khảo sát thực trạng nhà ở 
và hiệu quả việc triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở từ nguồn Quỹ VNN, quỹ cứu tró tỉnh giai đoạn 
2015-2022.
42 Cấp huyện: 161 cuộc, cấp xã: 189 cuộc.
43 Cấp huyện: 44 cuộc, cấp xã: 233 cuộc.
44 Kế hoạch số 134/KH-MTTQ-BTT ngày 21/12/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tổ chức 
hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án “Đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2022-2025”; Kế hoạch số 170/KH-MTTQ-BTT ngày 17/6/2022 của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc 
tổ chức phản biện xã hội đối với hồ sơ thiết kế cảnh quan hai bên đường Võ Chí Công (Đoạn từ cầu Cửa Đại đến sân bay 
Chu Lai).
45 Đối với 36 thôn, tổ dân phố của 15 xã, thị trấn thuộc 04 huyện, thành phố: Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình và Duy 
Xuyên (nơi triển khai thực hiện Dự án).
46 Đối với 30 thôn của 11 xã, thị trấn thuộc 03 huyện: Thăng Bình, Hiệp Đức, Phước Sơn (nơi có dự án đi qua).
47 Đối với 56 thôn của 15 xã thuộc 04 huyện, thành phố: Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình và Duy Xuyên (nơi thực 
hiện Dự án).
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tổng hợp, phản ảnh đầy đủ các ý kiến, kiến nghị Nhân dân đối với các dự án liên 
quan48. Phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo 
tư vấn, phản biện về “Đề xuất cơ chế trong việc giao nhiệm vụ tư vấn, phản biện và 
giám định xã hội cho Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện tổ chức 34 hội nghị phản biện49; cấp xã tổ 
chức 138 hội nghị phản biện50. Sau các hội nghị phản biện, Ban Thường trực Ủy ban 
MTTQ Việt Nam các cấp tổng hợp đầy đủ ý kiến phản biện gửi chính quyền cùng 
cấp tiếp thu, bổ sung, điều chỉnh hoặc giải trình tại kỳ họp HĐND cùng cấp. Trong 
đó, có nhiều dự thảo văn bản... được UBND các cấp điều chỉnh, thay đổi theo đề 
nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp.

4. Công tác tham gia góp ý xây dựng chính quyền
Thực hiện “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội 

và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”51, trong năm, 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức 04 cuộc đối thoại trực tiếp 
giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với cán bộ, công chức là trưởng, phó 
phòng và tương đương trực thuộc các cơ quan khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và 
các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; với thanh niên; với công nhân và người lao động 
tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tỉnh; đối thoại trực tuyến với nông dân ở 
210 điểm cầu trên địa bàn tỉnh… Việc tổ chức đối thoại đảm bảo tính dân chủ, công 
khai, minh bạch, khách quan, trung thực trên tinh thần xây dựng và thiết thực. Tại 
các buổi đối thoại trực tiếp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh tiếp thu, giải 
đáp, trao đổi lại những vấn đề đối thoại đặt ra. Sau đối thoại, Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
ban hành thông báo kết luận, yêu cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành liên 
quan tập trung thực hiện, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời, chỉ đạo, theo dõi, 
đôn đốc giải quyết những vấn đề sau đối thoại theo quy định52. 

48 Báo cáo số 323/BC-MTTQ-BTT ngày 24/01/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổng hợp hội nghị 
lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự án hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công); Báo cáo số 337/BC-MTTQ-BTT ngày 
26/4/2022 về tổng hợp ý kiến cộng đồng đối với Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270-Km89+700, tỉnh Quảng 
Nam; Tổng hợp số 03/TH-MTTQ-BTT ngày 13/10/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổng hợp ý 
kiến cộng đồng đối với Dự án phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam.
49 Thăng Bình 05 hội nghị; Hội An, Phú Ninh, Đông Giang: 03 hội nghị; Tam Kỳ, Duy Xuyên, Điện Bàn, Quế Sơn, 
Hiệp Đức, Bắc Trà My, Nông Sơn, Tiên Phước: 02 hội nghị; Núi Thành, Phước Sơn, Tây Giang, Đại Lộc: 01 hội 
nghị.
50 Tam Kỳ: 24; Hội An: 17; Quế Sơn: 15; Bắc Trà My: 14; Thăng Bình, Tiên Phước: 11; Duy Xuyên: 08; Núi Thành, 
Điện Bàn 07; Hiệp Đức, Nam Trà My: 06; Đại Lộc: 04; Phú Ninh, Đông Giang: 03; Phước Sơn, Tây Giang: 01.
51 Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI).
52 Thông báo số 345-TB/TU ngày 18/5/2022 Tỉnh ủy về KL của đ/c Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND 
tỉnh tại HN đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với CB, CC, VC là trưởng, phó phòng và tương 
đương trực thuộc các cơ quan khối Đảng, chính quyền, MT và tổ chức CT-XH tỉnh năm 2022; Thông báo số 245/TB-
UBND ngày 29/6/2022 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại HN đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh 
niên Quảng Nam năm 2022; Thông báo số 295/TB-UBND ngày 12/8/2022 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Hồ Quang Bửu tại buổi đối thoại với nông dân năm 2022; Thông báo số 397-TB/TU ngày 25/8/2022  Tỉnh ủy về Kết 
luận của đồng chí Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh tại HN đối thoại với công nhân, người lao 
động tại các KCN trên địa bàn tỉnh năm 2022.
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Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia Đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
làm việc với huyện Nam Trà My để nắm tình hình, thực trạng chồng lấn địa giới hành 
chính giữa xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam với xã Đăk Nên, huyện 
Kon Plong của tỉnh Kon Tum53; tham gia Tổ công tác của UBND tỉnh Quảng Nam tổ 
chức khảo sát thực tế tại khu vực giáp ranh giữa xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My và 
xã Đăk Nên, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum; phối hợp tổ chức lấy ý kiến Nhân dân 
02 xã (Trà Vinh, huyện Nam Trà My và Đăk Nên, huyện Kon Plong) để tìm hiểu, 
nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân về hướng giải quyết chồng lấn địa giới 
hành chính giữa hai địa phương. Đến ngày 09/11/2022 đã hoàn thành việc tổ chức lấy 
ý kiến Nhân dân 03 thôn của xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My và xã Đăk Nên, huyện 
Kon Plong của tỉnh Kon Tum theo kế hoạch. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã chủ động phối hợp chính quyền 
cùng cấp tổ chức 278 hội nghị “đối thoại trực tiếp” giữa người đứng đầu cấp ủy, 
chính quyền các cấp với Nhân dân địa phương54; chủ trì, phối hợp với UBND cùng 
cấp tổ chức 129 cuộc đối thoại trực tiếp chuyên đề55 để giải quyết những vấn đề 
vướng mắc phát sinh trong công tác quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khởi nghiệp 
sáng tạo; việc làm thanh niên vùng cao; thực hiện chế độ, chính sách đối với học 
sinh, sinh viên và người có công với cách mạng; công tác giảm nghèo; xây dựng 
nông thôn mới; đảm bảo trật tự đô thị và xây dựng tuyến phố văn minh đô thị… có 
trên 27 ngàn lượt người tham dự và có hơn 3.780 ý kiến tham gia trao đổi, góp ý, 
kiến nghị. Chủ trì tổ chức 429 “Diễn đàn Nhân dân góp ý lực lượng công an nhân 
dân, cán bộ, công chức, viên chức cấp xã” về các lĩnh vực liên quan địa chính, tài 
nguyên môi trường, tư pháp, y tế, giáo dục56… Tại các diễn đàn, Nhân dân tham gia 
góp ý thẳng thắn trên tinh thần xây dựng về phẩm chất, đạo đức lối sống, tư cách, 
tác phong, thái độ ứng xử khi tiếp xúc, giải quyết công việc của Nhân dân góp phần 
xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Công an nhân dân cấp huyện, xã và 
chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh.

5. Tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch57, chỉ đạo, 

hướng dẫn58 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức 
chính trị - xã hội cùng cấp tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của 
Đảng, quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, 

53 Báo cáo số 355/BC-MTTQ-BTT ngày 20/6/2022 của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực trạng vướng mắc về 
địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Nam với tỉnh Kon Tum; kiến nghị, đề xuất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
54 Cấp huyện: tổ chức 37 hội nghị; cấp xã tổ chức 241 hội nghị.
55 Cấp huyện: tổ chức 21 hội nghị; cấp xã tổ chức 108 hội nghị.
56 Cấp huyện: tổ chức 40 diễn đàn, cấp xã tổ chức 389 diễn đàn, với tổng số người tham dự trên 6 ngàn người và 664 
ý kiến tham gia.
57 Kế hoạch số 149/KH-MTTQ-BTT ngày 07/3/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện 
công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.
58 Công văn số 1567/MTTQ-BTT ngày 22/9/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
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chống lãng phí59 góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức và Nhân 
dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phối hợp với Thanh tra 
tỉnh và các sở ngành liên quan của tỉnh xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng, chống 
tham nhũng của tỉnh năm 2021 theo Kế hoạch số 2317/KH-UBND ngày 18/4/2022 của 
UBND tỉnh60. Chủ trì giám sát việc thực hiện quy định của Đảng và pháp luật về định kỳ 
chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức góp phần phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực tại UBND các huyện, thị xã, thành phố61.

Duy trì việc tổ chức tiếp công dân định kỳ, phân công cán bộ trực và tiếp công 
dân tại cơ quan; theo dõi, xử lý kịp thời các đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của 
công dân liên quan đến công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí đồng 
thời theo dõi quá trình giải quyết, thông báo kết quả giải quyết của UBND các cấp 
theo quy định.

6. Công tác tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản 
ánh, kiến nghị của công dân

Năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận 23 đơn 
thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 12 đơn thuộc thẩm quyền giải 
quyết của chính quyền các cấp. Qua xem xét, nghiên cứu, đã chuyển và đề nghị các 
cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời người dân theo quy định của pháp luật. 

Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh và Đoàn 
Luật sư tỉnh tổ chức tổng kết 06 năm thực hiện Chương trình phối hợp về giám sát 
và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
phản ánh, kiến nghị của công dân giai đoạn 2015-2021; ký kết Chương trình phối 
hợp thực hiện và giám sát công tác tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố 
cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian 
tới; tổ chức giám sát 02 vụ việc phản ánh, kiến nghị kéo dài của người dân chưa được 
giải quyết dứt điểm tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành và phường An Sơn, thành phố 
Tam Kỳ theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại các buổi tiếp công dân định kỳ.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia đầy đủ các 
buổi tiếp công dân định kỳ của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh 
và lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh62; tham dự 11 buổi đối thoại trực tiếp với công 

59 Quy định số 67-QĐ/TW ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức 
bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; Quy chế làm việc số 01-QC/BCĐ ngày 30/8/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực tỉnh; Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam về nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Kế hoạch số 203-KH/TU ngày 08/9/2022 của Ban Thường vu Tỉnh uỷ về thực hiện 
Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam; Chương trình số 01-CTr/BCĐ ngày 
30/8/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh về Chương trình công tác từ nay đến cuối năm 2022.
60 Kế hoạch số 2317/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh về triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham 
nhũng cấp tỉnh năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của UBND 
tỉnh về việc thành lập Tổ công tác của UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá 
công tác phòng chống tham nhũng của tỉnh năm 2021.
61 Báo cáo số 09/BC-MTTQ-ĐGS ngày 11/10/2022 của Đoàn Giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
62 Tham dự 44 buổi tiếp công dân định kỳ của Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh.
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dân do UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh tổ chức; tham gia đầy 
đủ các buổi họp của Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND tỉnh.

7. Tham dự kỳ họp, phiên họp của HĐND, Thường trực HĐND và UBND tỉnh
Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa 02 bên, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp thường kỳ của HĐND tỉnh và 
Thường trực HĐND tỉnh; tham dự đầy đủ các phiên họp của UBND tỉnh khi được mời; tích 
cực tham gia góp ý xây dựng chương trình, nội dung các kỳ họp của HĐND tỉnh; các dự thảo 
nghị quyết, đề án phát triển kinh tế -xã hội trình tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa X trong 
năm 2022; chủ trì phối hợp tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại 
biểu HĐND tỉnh; chủ động đề xuất một số nội dung giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh theo 
đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh. Tổ chức giám sát kết quả thực hiện Chương trình hành 
động của đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Qua thực tiễn công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; thông 

qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền của Ủy ban 
MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh kiến nghị với HĐND và UBND tỉnh một số nội dung như sau:

1. Kiến nghị HĐND tỉnh
- Năm 2022, các chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam (theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND 
tỉnh (khóa IX) hết hiệu lực nên một số chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đã 
đăng ký thoát nghèo trong giai đoạn 2017-2021 không còn tiếp tục thực hiện. Do đó, 
một bộ phận hộ nghèo, cận nghèo mới thoát nghèo có nguy cơ tái nghèo cao. Để 
khuyến khích, tạo điều kiện hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững trong 
những năm đến, kiến nghị HĐND tỉnh ban hành các chính sách khuyến khích thoát 
nghèo bền vững giai đoạn 2022-202563 theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 
04/5/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền 
vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- Để phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Hội Chữ 
thập đỏ các cấp, nhất là cơ sở, kiến nghị HĐND tỉnh xem xét bổ sung chức danh Chủ 
tịch Hội Chữ thập đỏ cấp xã vào khung chức danh người hoạt động không chuyên 
trách cấp xã, đồng thời bổ sung đối tượng được hỗ trợ mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
y tế bắt buộc đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ cấp huyện và Chủ tịch 
Hộ Chữ thập đỏ cấp xã64.

2. Kiến nghị UBND tỉnh
- Chỉ đạo, kiểm tra các sở, ngành và UBND các cấp về việc thực hiện quy định 

của pháp luật về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên 
chức thuộc thẩm quyền quản lý theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ 

63 Kiến nghị của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên.
64 Kiến nghị của Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
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và Quy định số 455-QĐ/TU, ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng 
thời ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ hợp lý để động viên, khuyến khích cán bộ, 
công chức, viên chức thuộc đối tượng phải chuyển đổi vị trí công tác yên tâm làm 
việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là các địa phương miền núi, vùng đặc 
biệt khó khăn65.

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4136/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 
của UBND tỉnh về chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức vụ lãnh đạo 
chuyên trách tại các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh theo hướng nâng mức thù lao đối 
với các chức danh lãnh đạo chuyên trách của các tổ chức Hội quần chúng được Đảng, 
Nhà nước giao nhiệm vụ cấp huyện, cấp xã. Đồng thời quan tâm chế độ thù lao đối 
với các chức danh lãnh đạo các hội quần chúng (không phải là cán bộ hưu trí) được 
hưởng chế độ thù lao theo quy định66. 

- Để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh 
Quảng Nam nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo quy định của pháp luật, 
kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Tòa án nhân dân 
tỉnh và Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nghiên cứu quy định pháp luật xây 
dựng đề án hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh 
Quảng Nam trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định (theo Thông báo kết luận số 
52/TB-HĐND ngày 14/11/2022 của Thường trực HĐND tỉnh).

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam một số doanh nghiệp chưa thực hiện 
đầy đủ nghĩa vụ đóng kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật gây khó khăn 
cho hoạt động công đoàn và ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, do đó, 
kiến nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên thanh 
tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm quy 
định của pháp luật về lao động và công đoàn, đặc biệt là doanh nghiệp cố tình không 
đóng kinh phí công đoàn theo quy định67.

- Chỉ đạo các sở, ngành tích cực phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển 
khai các chương trình, đề án, nội dung trong Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với 
Ban Chấp hành Tỉnh đoàn giai đoạn 2022-2027. Đồng thời, chỉ đạo UBND các 
huyện, thị xã, thành phố ký kết quy chế phối hợp với Ban Chấp hành huyện, thị, 
thành đoàn giai đoạn 2022-2027 và tạo điều kiện triển khai có hiệu quả các nội dung 
quy chế phối hợp tại địa phương68. 

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn cây giống và vốn hỗ 
trợ trồng cây dược liệu, cây Sâm Ngọc Linh theo Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND 
ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh quy định về cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển Sâm 
Ngọc Linh và cây dược liệu khác trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, kiến nghị UBND 

65 Kiến nghị sau giám sát thực hiện quy định của pháp luật về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác (Công văn số 
1599/MTTQ-BTT ngày 12/9/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh).
66 Kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn.
67 Kiến nghị của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tại Công văn số 646/LĐLĐ ngày 28/10/2022 về việc báo 
cáo và xin ý kiến chỉ đạo về tình hình nợ kinh phí công đoàn.
68 Kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam.
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tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan đảm bảo nguồn cung cây giống, đồng 
thời tích cực hỗ trợ người dân về thủ tục, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch 
cây Sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu khác.

Trên đây là kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 
và một số kiến nghị đối với HĐND tỉnh và UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh thông báo tại kỳ họp cuối năm 2022 HĐND tỉnh khóa X theo quy định./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh (khóa X);
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- BTT UBMTTQVN cấp huyện;
- Lưu: VT, Ban DC-PL.

TM. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM

PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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