
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /HĐND-VP 

V/v chuẩn bị báo cáo tổng kết 

thực hiện Quy chế phối hợp số 

282/QCPH-TTHĐND-UBND-

BTTUBMTTQ 

Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh. 

 

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương về quan 

hệ công tác giữa chính quyền địa phương với UBMTTQ Việt Nam và các tổ 

chức chính trị xã hội ở địa phương; ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thống nhất ban hành Quy chế 

phối hợp số 282/QCPH-TTHĐND-UBND-BTTUBMTTQ. Trong đó, quy 

định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, cách thức phối hợp để tổ chức, 

triển khai và giải quyết công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thường 

trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh theo quy định của pháp luật.  

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhận thấy, sau một nhiệm kỳ thực 

hiện quy chế phối hợp đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác 

chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, hoạt động giám sát và 

theo dõi việc giải quyết các kết luận sau giám sát, giải quyết những nội dung 

phát sinh giữa hai kỳ họp, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, hoạt 

động phối hợp tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 

dân góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu về phát triển kinh tế 

- xã hội, quốc phòng, an ninh.  

Để tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết để 

đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế; rà soát, thống nhất điều 

chỉnh, bổ sung những nội dung trong Quy chế nhằm tiếp tục nâng cao hiệu 

quả hoạt động phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh trong thời gian tới. 
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Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng báo cáo tổng 

kết về thực hiện công tác phối hợp (theo đề cương gửi kèm; số liệu tính  từ khi 

ban hành quy chế đến ngày 30/6/2021) và gửi về Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh (qua Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh) trước ngày 27/8/2021 

để tổng hợp. 

Trân trọng cảm ơn./.  
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- C,PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND; 

- Website VP; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 
 

Đinh Hữu Học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Tổng kết 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 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 hoạt động giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại 

phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. 

4. 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, nêu rõ lý do chưa giải quyết)  

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

chỉ đạo công tác tiếp công dân, xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải 

quyết đến Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh.  

III. Đánh giá chung 

1. Thuận lợi. 

2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. 

3. Những kiến nghị, đề xuất. 

 

 



4 

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực 

HĐND, Ủy ban nhân dân, Ban Thường UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn 

(Đối với Ban Thường trực MTTQ Việt Nam 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 dung giải 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 (đã 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 thời gian 

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?  
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III. Đánh giá chung 

1. Thuận lợi. 

2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. 

3. Những kiến nghị, đề xuất  

 


		2021-08-12T11:26:38+0700


		2021-08-12T11:26:38+0700


		2021-08-12T11:26:38+0700


		2021-08-12T11:27:43+0700




