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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 12 tháng 01 năm 2021

- Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Qua triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân
tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt được nhiều kết quả, hỗ trợ tích cực, hiệu
quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh
thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thực
hiện tốt công tác tập hợp các tầng lớp Nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn
dân tộc; các phong trào thi đua, cuộc vận động ngày càng cụ thể, góp phần xây
dựng, củng cố chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện thắng lợi các nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương...
Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp còn những hạn chế
như việc lồng ghép triển khai các chương trình, nội dung phối hợp giữa các sở,
ngành, đoàn thể tỉnh hiệu quả chưa cao; một số đơn vị chưa chủ động phối hợp
xây dựng chương trình, kế hoạch theo Quy chế đã ký kết; công tác trao đổi, chia
sẻ thông tin về các hoạt động phối hợp, kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên;
việc tổ chức các phong trào thi đua, triển khai các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở một số địa phương còn thiếu chủ động, chưa đồng bộ, hiệu quả thấp.
Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thực hiện
có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh giai đoạn
2021 - 20251, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao:
- Tổ chức tuyên truyền kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa
Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức
đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đến toàn thể cán bộ, công chức,
Quy chế số 4857/QCPH-UBND-UBMTTQVN ngày 31 tháng 12 năm 2020 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh
với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Quy chế số 4858/QCPH-UBND-HCCB ngày 31 tháng 12 năm 2020
giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Hội Cựu chiến binh tỉnh; Quy chế số 4859/QCPH-UBND-LĐLĐ ngày 31 tháng 12
năm 2020 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Liên đoàn Lao động tỉnh; Quy chế số 4860/QCPH-UBND-HLHPN ngày
31 tháng 12 năm 2020 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Quy chế số 4861/QCPH-UBNDHND ngày 31 tháng 12 năm 2020 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Hội Nông dân tỉnh.
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viên chức và các tầng lớp Nhân dân; tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những
tồn tại, hạn chế; tăng cường chỉ đạo, điều hành, thực hiện có hiệu quả các nhiệm
vụ giai đoạn 2021 - 2025.
- Tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ
chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác tập hợp, phát huy khối đại
đoàn kết toàn dân tộc; giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát đối với một số lĩnh
vực quản lý nhà nước và tham gia xây dựng, củng cố chính quyền trong sạch,
vững mạnh.
- Tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí
đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, phù hợp với khả năng
ngân sách của địa phương để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể
chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực
hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp
ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung các Quy chế phối hợp; định kỳ
hằng năm, báo cáo đánh giá kết quả triển khai (hoàn thành trước ngày 15/12).
3. Đề nghị các huyện, thành ủy quan tâm chỉ đạo chính quyền, Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội cùng cấp triển khai thực hiện
hiệu quả Quy chế phối hợp.
4. Giao Sở Nội vụ làm đầu mối, theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình thực
hiện các nội dung phối hợp về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/12 hằng năm.
Trong quá trình triển khai, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin; tổ chức
kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; trường hợp có phát sinh vấn
đề phức tạp, vượt thẩm quyền, kip thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo
cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh xem xét, chỉ đạo./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các tổ chức đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Các huyện, thành ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh (phụ trách);
- Lưu: VT, KGVX.THT.
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