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Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh. 

 
Tháng 6 năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp. 
Trong đó tại khoản 2 Điều 11 ghi rõ “Định kỳ vào cuối tháng 10 hằng năm, 
Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp  với UBND, Ban Thường trực Ủy ban 
MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá việc tổ chức thực hiện quy 
chế phối hợp. Tuy nhiên từ đó đến nay chưa tổ chức được hội nghị giao ban. 

Nay Thường trực HĐND tỉnh dự kiến sẽ chủ trì Hội nghị sơ kết 2 năm 
thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, Ủy ban nhân 
dân, Ban Thường UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn (dự kiến vào tháng 10/2019) 

Để có cơ sở xây dựng Báo cáo kết quả  02 năm thực hiện Quy chế phối 
hợp, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực 
UBMTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng báo cáo kết quả phối hợp sau 02 năm thực 
hiện (theo đề cương kèm theo) và gửi về Thường trực HĐND tỉnh (qua Văn 
phòng HĐND tỉnh) trước ngày 20/9/2019 để tổng hợp. 

Trân trọng cảm ơn./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Các ban HĐND tỉnh; 
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; 
- Phòng TH; 
- Website VP; 
- Lưu: VT, kỳ họp. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

  
 
 

Đoàn Thị Hậu 

 

 

 

 

 



ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực 
HĐND, Ủy ban nhân dân, Ban Thường UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn 

(Đối với UBND tỉnh) 

 

 

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế 

II. Kết quả thực hiện các nội dung phối hợp 

1. Chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp và tổ chức các kỳ họp HĐND 
tỉnh: 

 - Công tác chỉ đạo cơ quan chuyên môn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chính thức 
gửi đến các Ban HĐND tỉnh thẩm tra; việc cung cấp thông tin, tài liệu có liên 
quan phục vụ hoạt động thẩm tra, thực hiện nhiệm vụ giải trình tại cuộc họp 
thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, tài 
liệu trình kỳ họp.   

- UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị nội dung và trả lời chất vấn của đại biểu 
HĐND tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh. 

2. Giải quyết những nội dung phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh 
giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh: 

- Việc tỉnh đăng ký và chỉ đạo cơ quan chuyên môn chuẩn bị nội dung 
trình phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện 
kết luận của phiên họp Thường trực HĐND tỉnh để xử lý nội dung phát sinh 
giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh? 

- Xử lý những công việc đột xuất cần phải giải quyết kịp thời để đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh (tổng số nội dung phát sinh đã giải quyết?) 

3. Phối hợp trong tiếp xúc cử tri; giải quyết và giám sát việc giải quyết ý 
kiến, kiến nghị của cử tri: 

Việc chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri so với khi chưa 
thực hiện Quy chế? (kết quả tổng số kiến nghị nhận được? số đã giải quyết? số 
đang giải quyết? số chưa giải quyết?)  

4. Phối hợp trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư: 

Việc chỉ đạo công tác tiếp công dân và xem xét, giải quyết và thông báo 
kết quả giải quyết đến Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban 
MTTQ tỉnh.  

III. Đánh giá chung 

1. Thuận lợi. 

2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. 

3. Những kiến nghị, đề xuất. 



 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực 
HĐND, Ủy ban nhân dân, Ban Thường UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn 

(Đối Ban Thường trực MTTQ tỉnh) 

 

 

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế 

II. Kết quả thực hiện các nội dung phối hợp 

1.Chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp và tổ chức các kỳ họp HĐND 
tỉnh: 

Việc chỉ đạo chuẩn bị thông báo về hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia 
xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của nhân dân trong tỉnh; kiến nghị với 
HĐND, UBND tỉnh những vấn đề cần thiết (đã có bao nhiêu kiến nghị đối với 
HĐND tỉnh) 

Việc phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban 
Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất xem xét, quyết định nhóm vấn đề 
chất vấn và người bị chất vấn tại kỳ họp của HĐND tỉnh?  

2. Phối hợp trong hoạt động giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại 
phiên họp Thường trực HĐND tỉnh: 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND 
tỉnh xem xét, quyết định nội dunggiải trình, nhóm vấn đề chất vấn của đại biểu 
HĐND tỉnh tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh (đã thống nhất bao nhiêu vấn 
đề)  

3. Phối hợp trong tiếp xúc cử tri; giải quyết và giám sát việc giải quyết ý 
kiến, kiến nghị của cử tri: 

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh chỉ đạo việc tổ chức tiếp xúc cử tri 
và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi UBND tỉnh xem xét, giải 
quyết(trong 2 năm tổ chức bao nhiêu: cuộc tiếp xúc, điểm tiếp xúc, số lượt cử tri 
tham dự, số ý kiến tổng hợp trình kỳ họp…) 

4. Phối hợp trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Uỷ ban 
MTTQ tỉnh: 

 Kết quả Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì, phối hợp với các tổ 
chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện giám sát và phản biện xã hội 
theo các quy định của pháp luật và Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 
của Bộ chính trị về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ 
Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong 02 năm qua. 

 5. Phối hợp trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư: 



Kết quả  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh gửi các kiến nghị, đơn thư 
của công dân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, giải quyết 
và thông báo kết quả giải quyết đến Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực 
Ủy ban MTTQ tỉnh?  

III. Đánh giá chung 

1. Thuận lợi. 

2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. 

3. Những kiến nghị, đề xuất. 
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