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HƯỚNG DẪN
Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017
Căn cứ Hướng dẫn Số: 68/HD-MTTW-BTT, ngày 22 tháng 2 năm 2017 về
hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm
2017 của Ban Thường trực Ủy ban TWMTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận tham
gia xây dựng, tuyên truyền chính sách, pháp luật; giám sát, phản biện xã hội; xây
dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
Góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả của MTTQ Việt Nam
các cấp trong tỉnh trên lĩnh vực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia
xây dựng, tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính
sách của Đảng và pháp luật của nhà nước từ đó giúp cho nhân dân các dân tộc
trong tỉnh nhất là đồng bào dân tộc thiểu số không nghe, không tin theo kẻ sấu;
giám sát việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; giám sát các nội dung theo
kế hoạch và phản biện các Dự thảo văn bản của các cơ quan, tổ chức khi có yêu
cầu; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, cách thức triển khai và phối hợp trong tổ chức
thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh năm 2017, tạo bước chuyển biến mới trong công tác giám sát, phản biện
xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc các
cấp trong tỉnh.
II. Nhiệm vụ trọng tâm
1. Công tác tham gia xây dựng pháp luật; tuyên truyền, phổ biến chính
sách, pháp luật
1.1. Năm 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục tập
trung thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; chú trọng
các dự án luật có liên quan trực tiếp tới quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ
bản của công dân, tổ chức bộ máy nhà nước, của MTTQ Việt Nam và hệ thống
chính trị.
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Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với
các cơ quan, ban, ngành, cùng cấp sơ kết việc triển khai thực hiện Quyết định số
217-QĐ/TW, Quyết định số 218- QĐ/TW của Bộ Chính trị; tham gia tổng kết 10
năm thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần chú trọng phối hợp với
Thường trực Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan địa
phương và các tổ chức thành viên tổ chức việc góp ý, phản biện vào các dự án
luật, cụ thể như: Dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Bộ luật hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ
luật lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tố cáo; Luật Hỗ trợ
doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (sửa đổi); Luật
Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật Trợ giúp pháp lý (sửa
đổi)…; đồng thời chủ động tham gia xây dựng cơ chế, chính sách lớn của địa
phương liên quan thiết thực đến số đông người dân.
1.2. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới công tác
vận động, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tích cực tham gia công tác hòa giải ở
cơ sở. Chú trọng phối hợp với hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật, các tổ chức
thành viên của Mặt trận, phân công tuyên truyền, tuyên truyền miệng trực tiếp
đến các giới, từng nhóm người dân cần được tuyên truyền, địa bàn dân cư.
Tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, các luật,
pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2016 và 2017, đồng thời tổ chức
giới thiệu, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, những nội dung cơ bản của
các dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến hoặc thông qua năm
2017, năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương
có tác động trực tiếp đến người dân ở cơ sở.
Phối hợp với ngành tư pháp hướng dẫn củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa
giải và đội ngũ hòa giải viên, bảo đảm kinh phí hoạt động; nghiên cứu, đề xuất giải
pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở gắn với các biện pháp giải quyết
tranh chấp trước khi khởi kiện để người dân tích cực giải quyết mâu thuẫn, tranh
chấp ngay tại cộng đồng.
Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố định
kỳ báo cáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc triển khai công tác vận động,
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở kèm theo
các số liệu cụ thể có liên quan.
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2. Công tác giám sát và phản biện xã hội
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành
viên triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt
Nam và các tổ chức chính trị-xã hội theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW,
ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.
Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của cả cơ quan, của hệ thống Mặt trận
và các đoàn thể; chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch
giám sát, phản biện năm 2017, xác định rõ nội dung Mặt trận chủ trì, từng nội dung
do 5 tổ chức chính trị-xã hội chủ trì. Quan tâm thực hiện 4 hình thức giám sát
(nghiên cứu xem xét văn bản; tổ chức đoàn giám sát có sự tham gia của tổ chức
thành viên liên quan và chuyên gia; giám sát thông qua hoạt động Ban thanh tra
nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; phối hợp giám sát với các cơ quan
có thẩm quyền) và 3 hình thức phản biện (tổ chức hội nghị phản biện; gửi văn bản
lấy ý kiến; đối thoại trực tiếp với cơ quan lấy ý kiến phản biện).
2.1. Về tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát
- Ở tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức 3
nội dung giám sát: (1) Giám sát “vệ sinh an toàn thực phẩm”; (2) Giám sát “một số
chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú”; (3) Giám
sát “cải cách thủ tục hành chính”
- Ở các địa phương, cơ sở: Căn cứ vào quy định của pháp luật và văn bản
hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ
chức chính trị - xã hội ở địa phương, cơ sở chủ động xây dựng các chương trình
giám sát, lựa chọn các nội dung giám sát phù hợp với thực tế tại địa phương. ở cấp
huyện, lựa chọn khoản 02 chương trình giám sát theo hình thức tổ chức đoàn giám
sát; ở cấp xã, tập trung vào tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban
giám sát đầu tư của cộng đồng để giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở và các
công trình đầu tư trên địa bàn cấp xã.
Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt
Nam cấp xã tiếp tục cũng cố kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu
tư của cộng đồng đẩy mạnh hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám
sát đầu tư của cộng đồng ở địa phương theo các văn bản mới (theo Luật Thanh tra
và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số
điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân);
hướng dẫn hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (theo Luật Đầu tư
công); Hướng dẫn việc đánh giá hoạt động hàng năm của Ban thanh tra nhân dân,
Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, định kỳ báo cáo Ban Thường trực Ủy ban
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MTTQ Việt Nam tỉnh về việc triển khai công tác này kèm theo các số liệu cụ thể
có liên quan theo biểu mẫu tại Phụ lục 1.
2.2. Về công tác phản biện xã hội
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh chủ trì, phối
hợp với các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, các Hội đồng tư vấn, (các
ban tư vấn, các tổ tư vấn), các chuyên gia trong lĩnh vực có liên quan, đồng thời
được tiến hành kịp thời, đảm bảo tính khách quan, khoa học, xây dựng, phù hợp
với các quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật. Năm 2017, trọng tâm hoạt động
phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh là các dự thảo Dự án
Luật (sửa đổi); và dự thảo các văn bản chính sách pháp luật của địa phương; các dự
án, chính sách, kế hoạch, quy hoạch liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa
phương mà đa số nhân dân quan tâm.
Sau giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần sớm
có văn bản kiến nghị giám sát, phản biện gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có
trách nhiệm và phải theo dõi, đôn đốc chặt chẽ việc giải quyết, trả lời của các cơ
quan, tổ chức, cá nhân.
Đề cương báo cáo về công tác giám sát, phản biện xã hội kèm theo số liệu
có liên quan đề nghị thực hiện theo Phụ lục 2.
3. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri; phối hợp tổng hợp ý kiến, kiến
nghị của cử tri và nhân dân
Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh chủ động phối hợp với Đoàn đại biểu
Quốc hội, Hội đồng nhân dân hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp
xã thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp
trước và sau kỳ họp theo qui định của Luật; đề ra các giải pháp nâng cao chất
lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, mở rộng các hình thức tiếp xúc của đại biểu ngoài
các cuộc tiếp xúc trước và sau kỳ họp; thông báo công khai trên phương tiện thông
tin đại chúng về nội dung, chương trình, thời gian địa điểm tiếp xúc; chuẩn bị tốt
nội dung, thành phần tham gia tiếp xúc, giải đáp kịp thời ý kiến, kiến nghị của
nhân dân ngay tại cuộc tiếp xúc.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố chủ
động phối hợp giám sát và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời các ý kiến của
cử tri đã kiến nghị tại các kỳ họp trước để tổng hợp báo cáo Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Trước mỗi kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân Ủy
ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của
cử tri và nhân dân địa phương, tổng hợp hoạt động giám sát đối với các vấn đề cử
tri đã kiến nghị gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, để tổng
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hợp, xây dựng báo cáo gửi Ủy ban TWMTTQ Việt Nam và HĐND tỉnh tại các kỳ
họp năm 2017. Các ý kiến, kiến nghị và vấn đề nêu ra cần có số liệu, địa chỉ cụ thể.
4. Công tác tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện tốt việc tham gia tiếp công dân,
tăng cường giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện quy chế giữa các
cơ quan, tổ chức theo Chương trình phối hợp giám sát và nâng cao hiệu quả việc
giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở số 266-CTPH/MTTQ-TT-STP-HLG-LĐLS
ngày 07/09/2016 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Thanh tra tỉnh,
Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh và Đoàn luật sư tỉnh.
Đổi mới trong công tác tiếp công dân để phù hợp với những quy định mới
của pháp luật về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong việc tiếp
công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. Lựa chọn một số vụ việc phức
tạp, bức xúc để tổ chức giám sát và kiến nghị, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của công dân.
Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố định
kỳ báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc thực hiện tiếp
công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo kèm theo các số liệu cụ thể có
liên quan theo Phụ lục 3.
5. Tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền.
Phối hợp tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong
nội bộ. Đồng thời tiếp tục triển khai Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013
của Bộ Chính trị về Ban hành quy định về việc 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. Trong đó mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh xây dựng nội dung cụ
thể tham gia xây dựng Đảng, nhất là tham gia góp ý vào những dự thảo nghị
quyết quan trọng của cấp ủy; nắm tình hình nhân dân, đề xuất biện pháp sát thực
đề giải quyết những vấn đề nóng, bức xúc trong nhân dân.
Phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt
trận kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị để nâng cao chất lượng thông báo xây
dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc các cấp tại các kỳ họp của Hội đồng
nhân dân.
Trên đây là những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận tham gia xây
dựng chính quyền năm 2017. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã,
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thành phố căn cứ vào nhiệm vụ và đặc điểm của từng địa phương để xây dựng
chương trình, kế hoạch công tác cho phù hợp với thực tiễn. Định kỳ 06 tháng (trước
ngày 8/6), hàng năm (trước ngày 8/12) báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường
trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Dân chủ-Pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh, 26 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, địa chỉ Email: dcpl.mttq@gmail.com./.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC

Nơi nhân:
- Ủy ban TWMTTQ Việt Nam;
- Ban công tác phía Nam UBTWMTTQ Việt Nam;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- BTT Ủy ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đ/c trong Ban Thường trực
UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Lưu: VT, DC-PL.

6

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Hồ Văn Điềm

