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       UBND - UBMTTQVN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          QUẬN CẨM LỆ        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /BC-LT-UBND-UBMT           Cẩm Lệ, ngày      tháng  5  năm 2018 

    

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa  

UBND và Uỷ ban MTTQVN năm 2017, kế hoạch thực hiện năm 2018  

 

 Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 188/2014/UBND-UBMTTQVN ngày 

20/8/2014 về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân và 

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ và chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị 

trong năm 2017. UBND - UBMTTQVN quận báo cáo tình hình thực hiện Quy chế 

phối hợp năm 2017, kế hoạch thực hiện năm 2018 như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Phối hợp tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết 

toàn dân 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, UBND phối hợp tốt với 

Ủy ban Mặt trận triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp 

nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn quận. 

Trên cơ sở xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban Mặt trận TQVN 

từ quận đến cơ sở đã tích cực vận động, tập hợp đoàn kết toàn dân, phát huy dân 

chủ, tăng cường đoàn kết nhân dân ở khu dân cư, thông qua các Cuộc vận động, 

các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đô thị văn minh”, công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”, công tác 

nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, tạo mối quan hệ đồng thuận giữa nhân dân 

với chính quyền các cấp, chia sẻ trách nhiệm trong các hoạt động Nhà nước và 

nhân dân cùng làm chủ. 

Quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, chú trọng các khu vực vùng chỉnh 

trang đô thị, đầu tư cơ sở hạ tầng, các điểm hoạt động tôn giáo, khu vực sinh hoạt 

cộng đồng người tu đạo đúng phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”. Qua đó trao đổi, 

bàn bạc, đánh giá việc thực hiện và đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành 

động vì mục tiêu chung; đồng thời tổ chức thăm hỏi, chúc mừng các chức sắc tôn 

giáo, người có uy tín trong đồng bào có đạo, tạo mọi điều kiện để kịp thời nắm bắt 

tâm tư, nguyện vọng của đồng bào có đạo, các chức sắc tôn giáo trên địa bàn quận 

phản ảnh với chính quyền và các cơ quan hữu quan.  

UBND và các ban, ngành luôn tạo điều kiện để Ban Thường trực Ủy ban Mặt 

trận TQVN quận tổ chức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng 
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thuận trong xã hội bằng nhiều hoạt động. Nhân dịp các ngày lễ trọng của tôn giáo, 

Ban Thường trực Mặt trận quận tham mưu lãnh đạo quận tổ chức Đoàn thăm và 

chúc mừng nhân dịp Noel, Lễ Phật Đản,…; đồng thời phân công các đồng chí 

trong Ban Thường trực thăm và chúc mừng các vị chức sắc, chức việc tiêu biểu là 

thành viên của Ủy ban Mặt trận quận. Đây là dịp để Ban Thường trực Mặt trận, 

UBND quận gặp gỡ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của tăng ni, phật tử, đồng bào 

theo đạo trên địa bàn quận phản ảnh với cơ quan chức năng.  

Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam lãnh đạo 

UBND đều tham dự Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư, qua đó động viên phong 

trào ở cơ sở, tạo mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân, gần gũi với nhân dân.  

2. Về phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trƣơng, 

chính sách của cấp trên và quận  

Công tác phối hợp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu. 

Hằng tháng, UBND thông tin tình hình kinh tế - xã hội và những vấn đề liên quan 

của quận đến Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên, tăng cường hoạt động 

phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; nâng cao trách nhiệm và 

hiệu quả hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của quận, phát huy 

vai trò Ủy ban Mặt trận tham gia công tác tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp 

nhân dân. Kết quả trong năm tuyên truyền 1.163 đợt, có 59.472 lượt người tham 

dự. 

Phong trào thi đua yêu nước được UBND, UBMT tập trung phối hợp thực 

hiện tốt thông qua chương trình hành động, kế hoạch nhất là đối với Chương trình 

“Thành phố 4 an”; tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng 

lợi Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận...UBND tạo điều kiện 

để Mặt trận tổ chức nhiều hoạt động như: Tọa đàm, Hội thi “Chung tay xây dựng 

Thành phố 4 an” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh”; Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận phường và Trưởng 

Ban công tác Mặt trận giai đoạn 2015-2017. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao 

chất lượng đời sống văn hóa, tăng cường đoàn kết, nâng cao nhận thức của người 

dân đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh 

trên địa bàn quận. 

Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” đã huy động cả hệ thống chính trị 

cùng tham gia, phát huy mọi nguồn lực trong cộng đồng dân cư, được đông đảo 

nhân dân, các nhà hảo tâm trong và ngoài quận hưởng ứng, năm 2017 quận vận 

động được 3,631 tỷ đồng.  

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo từ thiện, nhà nước và nhân dân 

cùng làm đã được các ban, ngành, Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên quan 

tâm phối hợp thực hiện, cụ thể: Vận động trong cán bộ, công nhân viên chức và 

người lao động trong các cơ quan, đơn vị và nhân dân tham gia đóng góp hơn 01 

tỷ 038 triệu đồng. Mặt trận phối hợp với UBND quận tổ chức Chương trình gặp 

mặt các gia đình chính sách và con liệt sỹ, cán bộ công nhân viên là thương binh 
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tặng 1.783 xuất quà với số tiền 595 triệu đồng. Bên cạnh đó quận hỗ trợ xây dựng 

mới 19 nhà với số tiền 1 tỷ 140 triệu đồng, sửa chữa 56 nhà với số tiền 1 tỷ 260 

triệu đồng… Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” quận, nguồn đối ứng của ngân sách 

thành phố, quận đã hỗ trợ xây mới 14 nhà và sửa chữa 39 nhà tổng kinh phí 01 tỷ 

227,7 triệu đồng và thăm 125 hộ chính sách nghèo huyện Hòa Vang với số tiền 

62,5 triệu đồng.  

Công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội luôn được 

quan tâm, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện Phong trào “Toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa 

cháy; vận động thanh niên lên đường nhập ngũ. Tổ chức sinh hoạt nhân dân tại 

138 điểm khu dân cư với hơn 14.490 lượt người dự, qua đó biểu dương tặng quà 

cho 21 gương điển hình tiêu biểu thực hiện tốt các phong trào. 

3. Về phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc 

hội, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khu vực Cẩm Lệ 

Trong năm 2017, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận quận tổ chức tốt 08 

cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố trước và 

sau kỳ họp theo luật định. Nội dung các buổi tiếp xúc cử tri đảm bảo theo đúng quy 

định nhằm báo cáo kết quả các kỳ họp, thông báo kế hoạch, nội dung của kỳ họp sắp 

tới, báo cáo giải trình một số kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp. Ban Thường 

trực Ủy ban Mặt trận quận chủ trì hội nghị theo đúng quy định của pháp luật; 

UBND quận có trách nhiệm phân công thành viên UBND và Thủ trưởng các cơ 

quan chuyên môn tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri để tiếp thu giải trình những ý 

kiến, kiến nghị của cử tri thuộc phạm vi trách nhiệm của UBND quận. Sau các đợt 

tiếp xúc cử tri, Ủy ban Mặt trận tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị và chuyển 

đến các cơ quan chức năng giải quyết, trả lời theo thẩm quyền.   

4. Về phối hợp giải quyết đơn thƣ khiếu nại, tố cáo và trả lời kiến nghị 

của nhân dân 

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của 

công dân được UBND và UBMT quận phối hợp chặt chẽ và thực hiện có hiệu quả. 

Ủy ban nhân dân thực hiện tốt việc tiếp công dân định kỳ đồng thời phân công cán 

bộ tiếp công dân theo lịch đều đặn. Tại các buổi tiếp công dân đều có sự tham gia 

của Ủy ban Mặt trận quận. Qua đó kịp thời nắm bắt thông tin, tiếp nhận và giải 

quyết các vấn đề tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Năm 2017 Ban 

Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận đã phối hợp tiếp 402 lượt công dân và 

giám sát việc trả lời 375 đơn thư của công dân. Nội dung tiếp công dân chủ yếu 

liên quan đến các vấn đề giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư, hỗ thêm kinh phí tại 

các dự án Mương Khe Cạn, Phước Lý, đường gom dân sinh dọc đường sắt, đường 

vào CK55 và dự án khu đô thị sinh thái Hòa Xuân. Bên cạnh đó còn có các kiến 

nghị giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tranh chấp đất đai, ô nhiễm 

môi trường, các vấn đề về an sinh xã hội, giao thông, đất ở; chế độ chính sách xã 

hội. 
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Nhìn chung qua công tác tiếp dân, các khiếu nại, kiến nghị, phản ảnh được 

xem xét giải quyết, xử lý kịp thời, các vụ việc phát sinh đã được lãnh đạo các cấp, 

các ngành quan tâm chỉ đạo giải quyết tránh tình trạng bức xúc đông người, khiếu 

kiện kéo dài, vượt cấp và tạo lòng tin của nhân dân đối với các cơ quan nhà nước, 

góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.                                  

5. Về các hoạt động giám sát 

Thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận TQVN và các 

đoàn thể chính trị-xã hội. Ban Thường trực UBMT quận luôn coi trọng và phối 

hợp tốt trong hoạt động giám sát; tích cực tham gia với các đoàn giám sát, khảo sát 

của HĐND và UBND quận như: Triển khai thực hiện Luật cư trú; công tác thi 

hành án dân sự; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất 

kinh doanh, chợ văn minh thương mại, lĩnh vực về ảnh hưởng môi trường, 

ngập úng tại khu dân cư.... Đối với công tác giám sát việc thực hiện quy chế 

dân chủ ở cơ sở, UBND quận chỉ đạo các ngành chức năng, UBND phường 

triển khai thực hiện Pháp lệnh dân chủ; phát huy và duy trì có hiệu quả hoạt 

động của Ban Thanh tra nhân dân, hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng 

ở các phường theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính 

phủ. 

Phát huy vai trò của Mặt trận, lắng nghe, nắm bắt tình hình và phản 

ảnh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kiến nghị của nhân dân đến 

các cấp ủy Đảng, chính quyền, kịp thời giải quyết và làm tốt công tác hòa 

giải ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện phương châm 

“dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Ủy ban Mặt trận quận thường 

xuyên phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ nghiên cứu 

những nội dung có liên quan để tổ chức triển khai, tuyên truyền, vận động 

nhân dân thực hiện.                    

6. Về phối hợp ban hành văn bản, gửi văn bản mới ban hành và tham 

gia các kỳ họp, trao đổi thông tin và làm việc liên tịch 

a. Đối với UBND quận 

UBND quận phối hợp chặt chẽ, liên hệ thường xuyên với Ban Thường trực 

UBMT quận trong tổ chức chuẩn bị các cuộc họp UBND mở rộng, họp báo, các 

cuộc họp khác có liên quan. Các ý kiến, kiến nghị của UBMT tại các kỳ họp 

HĐND  được UBND quận tiếp thu và thực hiện một cách nghiêm túc, thể hiện tinh 

thần trách nhiệm cao.  

b. Đối với UBMTTQVN quận 

Thường xuyên và kịp thời thông báo kết quả công tác xây dựng chính 

quyền; trao đổi thông tin 2 chiều đối với UBND về những phản ánh, kiến nghị 

cũng như các vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn quận để UBND chỉ đạo 

các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền; tham gia đầy đủ các cuộc họp, 

hội nghị do UBND quận tổ chức; tham gia cùng UBND quận tiếp công dân định 



 5 

 

kỳ hằng tháng theo quy chế làm việc; tiếp và làm việc các đoàn kiểm tra, khảo sát 

của các sở, ngành thành phố.  

Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin với nhau, đặc biệt trước các cuộc 

tiếp xúc cử tri, tiếp dân của lãnh đạo thành phố và quận.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

Năm 2017, UBND và UBMT đã tích cực chủ động thực hiện nghiêm túc 

chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế phối 

hợp đã đề ra; thường xuyên giữ các mối quan hệ với cơ quan tổ chức có liên quan; 

luôn chủ động tích cực phối hợp để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chung; 

Hoạt động phối hợp từng bước đi vào nề nếp, tạo chuyển biến trong mối quan hệ 

công tác giữa UBND và UBMT; tinh thần trách nhiệm, tính hiệu quả trong công 

tác phối hợp ngày càng được nâng cao. Những kết quả nêu trên đã góp phần tích 

cực trong việc tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội trong năm 

2017. 

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa UBND với Ủy ban MTTQ quận thời gian 

qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: 

- Công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động 

nhân dân ở một số địa phương chưa có sức lan tỏa đến đoàn viên, hội viên và nhân 

dân nên một số phong trào còn hình thức như việc nhận đăng ký các tuyến đường 

văn minh đô thị, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang lễ.... 

- Công tác phối hợp triển khai thực hiện việc giải phóng mặt bằng và quản 

lý đô thị đã có những chuyển biến tích cực hơn, nhưng có lúc chưa thực sự đồng 

bộ, thiếu quyết tâm và chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Việc tham gia các hoạt 

động tự quản ở địa bàn một số khu dân cư chưa đảm bảo yêu cầu. 

- Công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri một số điểm số lượng cử tri tham 

gia vẫn chưa nhiều; cử tri tham gia ý kiến tại một số buổi tiếp xúc chất lượng chưa 

cao. 

- Công tác phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai rộng khắp trên địa bàn quận. Tình 

trạng hiện nay, tang lễ, cúng đốt vàng mã còn nhiều, việc tụ tập nhậu nhẹt, hát hò 

gây âm thanh ồn ào trong khu dân cư, hộ gia đình diễn ra ngày một nhiều hơn.  

- Công tác thông tin giữa các bên có lúc còn chậm; chưa có nhiều hoạt động 

phối hợp nổi bật; tính chủ động phối hợp của một số ban, ngành, đơn vị với Ủy 

ban Mặt trận vẫn còn hạn chế. 

- Chưa tập trung tăng cường công tác đối thoại, những vấn đề nhân dân đề 

nghị các ngành chức năng giải quyết còn chậm. 

- Sự phối hợp giữa Ban Công tác mặt trận và Tổ trưởng Tổ dân phố ở một 

số khu dân cư chưa chặt chẽ. 

- Chất lượng thực hiện nội dung của các cuộc vận động ở một số KDC hiệu 

quả đạt được chưa cao. Hoạt động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ 
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sở tuy được củng cố nhưng hoạt động chưa đều, tinh thần tự giác, tố giác tội phạm, 

cung cấp thông tin của người dân về an ninh trật tự rất hạn chế, có nơi còn thờ ơ. 

Bên cạnh các phong trào tự quản trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đôi 

lúc còn diễn biến phức tạp. 

- Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ở một vài địa phương 

thiếu kịp thời nên chưa nắm bắt được diễn biến tư tưởng nảy sinh trong nhân dân 

để phối hợp giải quyết… 

 III. CHƢƠNG TRÌNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 

2018 

Trên cơ sở Nghị quyết của Quận ủy về nhiệm vụ năm 2018, cũng như 

chương trình, kế hoạch của cấp trên và theo tình hình thực tế ở quận, UBND quận  

phối hợp với Uỷ ban Mặt trận tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Sơ kết giữa 

nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 3 Đảng bộ quận, công tác giải tỏa 

đền bù, chính sách an sinh xã hội; tiếp tục triển khai Chương trình “Thành phố 4 

an”, thực hiện phong trào Toàn dân đăng ký xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh và các Đề án lớn của quận; phòng chống dịch bệnh, an toàn giao thông và 

phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, đặc biệt năm thành phố chọn chủ đề “Năm thu 

hút đầu tư”. UBMTTQVN và UBND quận thống nhất xây dựng chương trình 

phối hợp với các nội dung cụ thể như sau:  

1. Tăng cường công tác phối hợp, thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc 

phòng an ninh, đặc biệt Nghị quyết Đảng bộ quận lần thứ III. Đổi mới hình thức 

tập hợp các tầng lớp nhân dân hiệu quả, không mang tính phô trương để khối đại 

đoàn kết toàn dân ngày càng bền chặt. 

  2. Nâng cao hình thức tuyên truyền, tập hợp được những đối tượng cần 

tuyên truyền để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả. 

  3. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng tổ chức phát động phong trào thi đua yêu 

nước trong các tầng lớp nhân dân. 

- Thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hoá và Đề án Nếp sống Văn hoá văn minh đô thị, đối với quận là xây dựng 

“Đô thị văn minh”. Phát động thi đua trong thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TU ngày 

01/11/2017 của Thành ủy về chấn chỉnh, lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý trật 

tự xây dựng, an toàn lao động 

Tiếp tục duy trì phường Khuê Trung và củng cố phường Hòa Thọ Đông là 

phường đô thị văn minh có đảm bảo tiêu chí an toàn thực phẩm. Phấn đấu trong 

năm 2018 tiếp tục xây dựng 2 phường Hòa An và Hòa Phát theo đúng kế hoạch đề 

ra. 

- Phối hợp thực hiện hiệu quả Chương trình “Thành phố 4 an”, Chỉ thị số 

43-CT/TU ngày 25/12/2015, Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 20/8/2014 của Ban 

Thường vụ Thành ủy. 

- Thực hiện có hiệu quả Đề án giảm nghèo giai đoạn 2017-2020 của quận, 

đề án thực hiện mục tiêu “Không có học sinh bỏ học và giáo dục cảm hoá, kèm 
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cặp giúp đỡ đối tượng thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật, bạo lực gia đình 

theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 10/8/2009, Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 20/10/2009 

của Thành uỷ. Nâng cao hiệu quả chương trình giảm nghèo và chương trình an 

sinh xã hội góp phần thực hiện chủ trương giảm nghèo nhanh và bền vững, phấn 

đấu năm 2018 giảm 500 hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố. Hoàn thành xây 

mới, sửa chữa 36 nhà đại đoàn kết trước mùa mưa bão. 

- Chú trọng hơn nữa công tác vệ sinh mội trường, Đề án “Bảo vệ môi trường 

đến năm 2020”, nhân rộng Đề án Thu gom rác thải theo giờ và triển khai mô hình 

“Phường thân thiện môi trường giai đoạn 2018-2020”. Thực hiện thường xuyên 

phong trào ngày Chủ nhật “Xanh - Sạch - Đẹp”. Vận động nhân dân tiếp tục duy 

trì tuyến đường văn minh đô thị nhất là tuyến đường Ông Ích Đường, Lê Đại 

Hành, Cách mạng Tháng Tám, Nguyễn Hữu Thọ. 

- Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với xây 

dựng Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Tuyên truyền vận động nhân 

dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy 

chữa cháy. 

4. Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên 

địa bàn quận thực hiện tốt chủ trương "Năm thu hút đầu tư". 

5. Tiếp tục tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện đường lối, chủ 

trương của Đảng, pháp luật Nhà nước như: Tiếp tục tập trung vận động tạo sự 

đồng thuận trong nhân dân trong việc giải toả mặt bằng các dự án trong đó tập 

trung: khu đô thị sinh thái Hoà Xuân khu vực Cồn Dầu-Trung Lương, Khu liên 

hợp TDTT, Khu D Hòa Xuân, Tổ 40, 40c Hòa Xuân, Trạm xử lý nước thải Hòa 

Cầm, Khu Công nghiệp Hòa Cầm, đường Hòa Thọ Tây nối đi Phong Bắc, các 

đường giao thông nội thị quận và một số dự án trọng điểm khác. 

6. Phối hợp trong công tác giám sát của UBMTTQVN quận và các đoàn thể 

như: Việc giám sát đầu tư cộng đồng, các công trình xây dựng, dự án trên địa bàn, 

thực hiện chính sách với hộ nghèo, các khoản thu của Nhà trường đối với học sinh 

trong năm học, vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức giám sát chức năng, nhiệm vụ 

của CBCC,VC toàn quận, góp phần thực hiện tốt „Năm dân vận chính quyền‟. 

7. Phối hợp tổ chức thành công Đại hội Thể thao quận lần thứ 4. 

8. Phối hợp thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII „về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc 

và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới‟ và Nghị quyết số 21-NQ/TW 

ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII „về công tác dân 

số trong tình hình mới‟. 

9. Phối hợp đề xuất các giải pháp đổi mới công tác tiếp xúc đại biểu cử tri 

với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp vừa đảm bảo phát huy dân chủ của 

nhân dân vừa đảm bảo trách nhiệm của người dân và các cơ quan nhà nước có liên 

quan, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chính quyền. 
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10. Tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri Quốc hội, HĐND 

thành phố theo luật định; kịp thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến 

các cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết. Phát huy vai trò giám sát xã hội 

cùng với nhân dân thực hiện tốt hoạt động giám sát, quản lý điều hành của chính 

quyền, góp phần xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh. 

11. Triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cụ thể: Nghị định 04 trong 

cơ quan, hành chính sự nghiệp; Nghị định 60 trong doanh nghiệp và Nghị định 34 

đối với cấp phường.                                                                                                                                                                             

12. Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, UBND và UBMTTQVN quận tiếp 

tục tập trung phát động các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân 

dân. Chỉ đạo, hướng dẫn chính quyền và Mặt trận các cấp tuyên truyền, vận động 

cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện đấu tranh chống quan liêu, tham 

nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững 

mạnh gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND với 

UBMTTQVN quận năm 2017 và Chương trình phối hợp nhiệm vụ năm 2018./. 

Nơi nhận:               TM. ỦY BAN MẶT TRẬN     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- UBND thành phố;         CHỦ TỊCH         CHỦ TỊCH 
- UBMTTQVN thành phố; 

- Thường trực Quận uỷ;  
- Thường trực HĐND quận; 

- UBND,UBMTTQVN quận; 

- Các ngành, đoàn thể quận; 

- UBND,UBMTTQVN      Phạm Thị Nhàn          Lê Văn Sơn 

 6 phường;  

- Lưu: VT, TH. Nga. 45.    
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