
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VX 

V/v triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 83-KH/TU ngày 

13/02/2023 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy 

               Kon Rẫy, ngày      tháng      năm  

 

 

      Kính gửi: 

       - Các phòng, ban ngành, đơn vị thuộc UBND huyện; 

       - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
 

Thực hiện Công văn số 532/UBND-KGVX, ngày 03/3/2023 về triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 13/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

(về nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội); Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 24 

tháng 02 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao chất lượng công 

tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 

chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh” (Chỉ thị số 05-CT/TU), Văn bản số 

304/UBND-VX ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện1, gắn 

với tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả, kịp thời khắc 

phục những bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Thông tin kịp thời về hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền các cấp 

trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, các chương trình, dự án có tác động, ảnh hưởng đến người dân; 

về đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức trong hệ thống chính trị của huyện. 

- Thường xuyên phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tham gia giám sát, phản biện xã 

hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Chỉ thị số 05-CT/TU và các Văn 

bản chỉ đạo có liên quan. 

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung theo kế hoạch giám sát; đồng thời trả 

lời, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức chính trị - xã hội sau giám sát, phản biện xã hội. Xử lý nghiêm các 

hành vi không hợp tác, gây khó khăn, cản trở hoạt động giám sát, phản biện xã 

hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân 

hoặc lợi dụng quyền giám sát, phản biện xã hội để gây tổn hại cho tổ chức, cá 

                                           
1 V/v thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn 

thể chính trị - xã hội huyện giai đoạn 2021 - 2025. 



nhân có liên quan. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy định về lấy ý kiến của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân đối với các đề án, kế 

hoạch, chính sách phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện; triển khai việc lấy 

ý kiến phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể 

chính trị - xã hội theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại Văn bản số 

105/UBND-VX ngày 23 tháng 02 năm 20212. 

- Phòng Tài chính Kế hoạch hằng năm tham mưu cấp thẩm quyền bố trí 

kinh phí để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực 

hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội theo quy định.   

- Căn cứ Kế hoạch số 83-KH/TU, Chỉ thị số 05-CT/TU và Văn bản này đề 

nghị các cơ quan báo cáo kết quả kết quả triển khai thực hiện về Phòng Nội vụ 

(trước ngày 20 tháng 11 hàng năm). 

2. Giao Phòng Nội vụ theo dõi việc thực hiện; định kỳ đôn đốc, tổng hợp, 

tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 83-KH/TU, Chỉ thị số 05-CT/TU và Văn bản này theo quy định; kịp 

thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, xử lý các vấn đề vướng mắc, phát 

sinh (nếu có). 

Ủy ban nhân huyện báo để các đơn vị biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;                                                

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;  

- Các tổ chức đoàn thể CT-XH huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Đinh Thị Hồng Thu 

                         

 

                                           
2 Về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tham gia phản biện các dự án, đề án, chính sách 

do Ủy ban nhân dân huyện ban hành. 
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