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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 
HUYỆN HỚN QUẢN 

BAN THƯỜNG TRỰC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /TB-MTTQ-BTT                 Hớn Quản, ngày         tháng        năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 
 (Tài liệu trình bày tại kỳ họp lần thứ ba, HĐND huyện khóa XII,  

nhiệm kỳ 2021 - 2026) 

Thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương, Quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND và Ban 
Thường trực UBMTTQVN huyện, 

Tại kỳ họp này, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện thông báo những nội 
dung trọng tâm trong công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, nhiệm kỳ 
2021-2026 như sau: 

I.  Kết quả trong công tác tham gia xây dựng chính quyền 

1. Mặt trận các cấp thực hiện tốt 06 nội dung tham gia Cuộc bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhất là 
các bước quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử, tổ chức các hội nghị tiếp 
xúc cử tri với người ứng cử (1), hoạt động kiểm tra, giám sát và tuyên truyền, vận 
động (2), góp phần cho Cuộc bầu cử trên địa bàn huyện Hớn Quản diễn ra thành công 
tốt đẹp, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật; đại biểu Quốc hội, đại biểu 
HĐND các cấp được bầu đúng, đủ số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định (3). 

2. MTTQVN các cấp tiếp tục chủ động tham gia góp ý xây dựng các văn bản 
quy phạm pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - 
quốc phòng trên địa bàn huyện; tăng cường các hoạt động phối hợp tuyên truyền, 
phổ biến văn bản pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực tập trung cho 
nội dung phòng, chống dịch Covid-19, công tác tố chức bầu cử, các kế hoạch và 
chương trình hành động của các cấp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

3. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội được tăng cường và đạt nhiều kết 
quả, tổ chức phản biện xã hội đối với 06 văn bản dự thảo, các kiến nghị phản biện xã 
hội được dư luận đánh giá cao, nhiều nội dung phản biện xã hội được cơ quan chủ trì 
soạn thảo tiếp thu và có ý kiến phản hồi tích cực. Phát huy vai trò giám sát của 
MTTQVN các cấp. Trong năm, UBMTTQVN huyện đã tổ chức 62 cuộc giám sát 
(GS công tác bầu cử 39 cuộc, GS thực hiện NQ 68 13 cuộc, GS cán bộ đảng viên và 

                     
(1) MTTQVN các cấp đã chủ trì phối hợp tố chức 1.020 cuộc tiếp xúc cử tri với người ứng cừ đại biếu Quốc hội và 
người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có 44.915 cử tri tham dự, phát biếu 3.920 ý kiến. 
(2) Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và cơ sở đã thành lập 15 Đoàn kiểm tra, giám sát (Cấp huyện 02 đoàn, cấp xã 
13 đoàn). Tham gia 13 đoàn kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo bầu cử, HĐND và Ủy ban bầu cử các cấp xã (cấp 
huyện 4 đoàn, cấp xã 11 đoàn. 
(3) Tính đến 16 giờ 24 phút ngày 23/5/2021 tổng số cử tri thay đổi là 76.592/76.551 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,9%. 
Tổng số đại biểu được bầu cấp huyện là 31/31 đại biểu trúng cử, cấp xã là 331/331 đại biểu trúng cử. 
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công tác cán bộ 04 cuộc, GS công tác tiếp công dân của CTUBND xã 02 cuộc, GS 
thực hiện QCDC 02 cuộc, GS an toàn thực phẩm 02 cuộc); tham gia  14 cuộc giám 
sát với HĐND, các ban HĐND, Viện kiểm sát nhân dân, các tỏ chức CT-XH. 

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, 
thị trấn. Việc phát huy vai trò MTTQVN trong thực hiện QCDC ở cơ sở; cải cách 
thủ tục hành chính, nhất là trách nhiệm công khai, minh bạch của chính quyền được 
thực hiện đúng quy định. Chủ động phối hợp thành lập, củng cố, kiện toàn 102/102 
tổ hòa giải ở cơ sở với 612 thành viên tiếp tục hoạt động hiệu quả (4). Ban Thanh tra 
nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở thường xuyên được kiện toàn, 
trong năm đã tổ chức giám sát được 104 công trình. 

5. Phối hợp thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội; phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã 
hội của địa phương với một số hoạt động điển hình như: 

- Thường xuyên hướng dẫn MTTQ các xã thị trấn, thực hiện công tác tuyên 
truyền phòng chống dịch bệnh Covid - 19; thành lập 13 Đội “Phản ứng nhanh” của 
tổ chức Mặt trận với 122 thành viên, luôn tích cực, sẵn sàng tham gia các hoạt về 
phòng, chống dịch. Chủ trì phối hợp với UBND, các tổ chức CT-XH xây dựng lực 
lượng xung kích tình nguyện hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, phát huy 
vai trò tự quản trong cộng đồng trong công tác phòng chống dịch. Tổ chức vận động 
ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 được 1.476.642.000 đồng và vận động 
nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ cho Bình Dương, TP HCM và quận Bình Tân  và các 
xã đang thực hiện phong tỏa trên địa bàn huyện trị giá 2.942.235.000 đồng(5). Mặt 
trận và các tổ chức thành viên đã tổ chức các đoàn thăm và động viên, tặng quà tại 
các chốt làm công tác kiểm soát dịch Covic - 19 trên địa bàn huyện.  

- Phối hợp thực hiện tốt công tác giảm nghèo, trong năm từ Quỹ “Vì người 
nghèo” huyện hỗ trợ công tác giảm nghèo của huyện 2.201.500.000 đồng (6). 

- Phối hợp với các ngành tổ chức  tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và tuyên truyền công tác phòng 
chống dịch bệnh Covid-19. 

Nhìn chung, MTTQVN các cấp trong huyện tiếp tục triển khai và tổ chức thực 
hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhiều nội 
dung tổ chức thực hiện có hiệu quả chất lượng, nổi bật là công tác tham gia Cuộc 
bầu cử; hoạt động giám sát và phản biện xã hội; công tác tuyên truyền, phố biến 
pháp luật; thực hiện dân chủ ở cơ sở; tham gia phòng chống dịch Covid - 19; thực 

                     
(4) Trong năm đã tiếp nhận 84 vụ hòa giải, trong đó hòa giải thành 68 vụ; 2 vụ hòa giải 1 phần, 1 phần hướng dẫn 
chuyển đơn, đang xem xét giải quyết 6 vụ, chuyển các cơ quan có thẩm quyền 09 vụ. 
(5) Vận động nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ cho Bình Dương, TP HCM và quận Bình Tân  và các xã đang thực hiện 
phong tỏa trên địa bàn huyện gồm: 38.010kg gạo; 95.000kg rau, củ, quả; thực phẩm tươi, sống ( thịt heo, gà, vịt, cá) 
4.850kg; 2056 chai, bịt  nước mắm, nước tương, gia vị các loại; 535 thùng nước suối, 790 thùng mỳ tôm, 36.180 cái 
khẩu trang, 210 chai sát khuẩn, 650 kg đường, muối, bột ngọt; 3.380 phần quà trị giá trên và tiền mặt 1.450.000.000đ,  
các bếp ăn từ huyện xuống xã đã phục vụ cho người dân thực hiện cách ly tập trung và các lực lượng tuyến đầu với 
13.500 xuất ăn. Các xã thị trấn đóng 116 cái giường hỗ trợ cho các khu cách ly; hỗ trợ Huyện Bù Đăng 200 túi an sinh 
và 02 tấn gạo; Huyện Lộc Ninh 200 túi an sinh và 2 tấn gạo 80 thùng mỳ, 1000 quả trứng, 02 thùng bánh. 
(6) Xây dựng được 15 căn nhà đại đoàn kết trị giá 1.020.000.000đ; hỗ trợ 02 hộ xã An Phú, 01 hộ xã Tân Hưng xây nhà 
đại đoàn kết số tiền 80.000.000 đồng; hỗ trợ mua tivi, máy bơm nước, bồn chứa nước cho 42 hộ nghèo Đồng bào 
DTTS thuộc chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào DTTS của tình với số tiền 191.500.000 đồng; hỗ trợ 19 hộ 
nghèo người kinh với số tiền 600.000.000đ; hỗ trợ xây nhà dệt thổ cẩm xã An Khương 60.000.000đ, hỗ trợ dịch 
Covid-19 xã Tân Hưng 500 phần quà trị giá 250.000.000 đồng. 
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hiện chính sách an sinh xã hội; phát huy vai trò của nhân dân trong công tác tham 
gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh. 

II. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân tại các kỳ họp HĐND huyện 

Ban Thường trực UBMTTQVN huyện phối hợp với HĐND huyện tổ chức 
tiếp xúc cử tri theo quy định. Kết quả: đã tổng hợp 106 kiến nghị của cử tri, trong đó 
19 kiến nghị chuyển các ngành cấp tỉnh, 87 kiến nghị chuyển UBND huyện và các 
ngành chức năng thuộc huyện xem xét, trả lời theo thẩm quyền. Các đợt tiếp xúc cử 
tri đều có lãnh đạo HĐND, UBND huyện, một số cơ quan, ban ngành của huyện; 
lãnh đạo UBND các xã, thị trấn cùng dự giải đáp kịp thời những vấn đề cử tri quan 
tâm ngay tại buổi tiếp xúc, góp phần nâng cao hiệu quả các đợt tiếp xúc. 

Qua việc tổ chức tiếp xúc cử tri, BTT UBMTTQVN huyện tổng hợp, thông 
báo một số vấn đề cử tri mong muốn HĐND, UBND tiếp tục quan tâm chỉ đạo: 

1. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai. 

2. Tổ chức quản lý và đảm bảo chất lượng việc dạy và học trực tuyến. 

3. Vấn đề ô nhiễm môi trường và xử lý rác thải. 

Trên đây là kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của MTTQVN 
huyện năm 2021, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện xin thông báo đến Hội 
đồng nhân dân huyện và đại biểu tham dự kỳ họp./. 

 
  Nơi nhận:       TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
 - TT. HĐND-UBND huyện;                                                                CHỦ TỊCH 
 - Đại biểu tham dự kỳ họp; 
 - BTT.UBMTTQVN huyện; 
 - Lưu VT.  

 

                                                                                                                            Lê Thị Mỹ Linh 


