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BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa                                         

UBND tỉnh Lào Cai với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và                                        
các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai 9 tháng đầu năm 2021 

 

                   Kính gửi:  
 

 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Hội Nông dân tỉnh, 
Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn. 

Trên cơ sở Báo cáo các Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công 
tác ký kết giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính 

chị - xã hội tỉnh; UBND tỉnh Lào Cai đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa các 
cơ quan, đơn vị trong 9 tháng đầu năm 2021 cụ thể như sau:  

I. BAN HÀNH CÁC QUY CHẾ PHỐI HỢP MỚI 

Từ đầu năm 2021 đến nay, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 

các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã triển khai ký kết 6 Quy chế phối hợp mới, 
cụ thể: 

(1) Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT ngày 02/7/2021 về việc ban hành 

Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh - Ủy ban 
nhân dân tỉnh - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai nhiệm 

kỳ 2021 - 2026. 

(2) Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai 

ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh 
Lào Cai với Hội Nông dân tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025. 

(3) Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai 
ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh 

Lào Cai với Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025. 

(4) Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai 

ban hành hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa UBND 
tỉnh Lào Cai với Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025. 

(5) Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai 

về ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa UBND 
tỉnh Lào Cai với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai giai đoạn 

2021 - 2025. 
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(6) Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai 

ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh 
Lào Cai với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUY CHẾ PHỐI HỢP 

1. Thực hiện các nội dung phối hợp chung 

1.1. Về trách nhiệm của UBND tỉnh: 

9 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh Lào Cai đã chủ động triển khai thực 
hiện các Quy chế phối hợp và tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các 

tổ chức chính trị - xã hội tỉnh hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cụ thể: 

- UBND tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức 
chính trị - xã hội để triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời các chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Quy 
chế của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc 

phòng của tỉnh. 

- UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ 
chức chính trị - xã hội tỉnh trong tổ chức triển khai thực hiện thành công cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- UBND tỉnh mời Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - 
xã hội tỉnh tham dự một số phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh và các cuộc họp 

quan trọng khác; mời tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh có liên quan 
đến chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và mỗi tổ chức. 

- UBND tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các 

tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm, cấp kinh phí 
thường xuyên và kinh phí bổ sung để tổ chức một số hoạt động của cơ quan, đơn 

vị trong năm 2021. 

- UBND tỉnh chỉ đạo: 

+ UBND cấp huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp tổ chức hội nghị 
lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri ở nơi cư trú đối với những người ứng 

cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh. 

+ Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thực hiện 
việc lấy ý kiến tham gia của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - 

xã hội tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để chế độ, chính 
sách của tỉnh đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế địa phương; giải 

quyết các đề xuất, kiến nghị của cử tri theo tổng hợp, đề xuất của Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. 

- Thường trực UBND tỉnh: 

+ Chỉ đạo các ngành, cơ quan chức năng xem xét, giải quyết những ý kiến, 
kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. 

+ Tham dự một số hội nghị, cuộc họp, chương trình, hoạt động của Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và thông tin về chính 
sách mới, các chương trình, dự án.  
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+ Định kỳ 6 tháng, 01 năm, Thường trực UBND tỉnh bố trí thời gian tham 

dự Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ 
chức chính trị - xã hội tỉnh để cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - 

xã hội, an ninh, quốc phòng tỉnh Lào Cai và lắng nghe, tiếp thu những kiến nghị 
của các cơ quan, đơn vị. 

1.2. Về trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức 
chính trị - xã hội tỉnh 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tích cực 

phối hợp với UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp đã ký 
kết, cụ thể: 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ theo Luật, Điều lệ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XVI, các Đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để xây dựng kế hoạch triển 
khai thực hiện Quy chế phối hợp đã ký kết; chỉ đạo các cấp hội bám sát vào nhiệm 

vụ trọng tâm để xây dựng Kế hoạch và phối hợp với UBND cùng cấp tuyên 
truyền, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung phối hợp, chương trình công tác 

của từng cấp.  

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 

triển khai thực hiện phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ 
niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 - 01/10/2021); phát động phong 
trào thi đua toàn diện và chuyên đề năm 2021 theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 

25/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về phát động phong trào thi đua 
năm 2021… 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã tham 
gia tổ chức phản biện xã hội đối với các dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách 

quan trọng của HĐND tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phối hợp 
cùng UBND tỉnh trong tiếp xúc cử tri, giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở.  

2. Thực hiện các nội dung phối hợp cụ thể 

2.1. Kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

- Phối hợp thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh để thành lập Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ban bầu 

cử, các tiểu ban, các tổ chức phụ trách công tác bầu cử, đảm bảo số lượng, thành 
phần và tiến độ thời gian theo quy định của Luật Bầu cử. Phối hợp xây dựng Kế 
hoạch liên tịch số 16/KHLT-MTTQ-UBBC ngày 23/4/2021 giữa Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Ủy ban bầu cử tỉnh về tổ chức tiếp xúc cử tri 
vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu 

HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ trì, phối hợp với UBND ở đơn vị bầu 

cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội 
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khóa XV và những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 

2026; chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã phối hợp với UBND 
cùng cấp ở đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đảm bảo các nội dung, 

trình tự và thời gian quy định. 

Kết quả: Tổ chức 12 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri ở 

nơi cư trú có 1.002 cử tri tham dự đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội; 106 hội 
nghị có 8.600 cử tri tham dự đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Tổ chức 
02 hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại 140 điểm cầu có 5.252 cử tri tham 

dự đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội; 14 Hội nghị tại điểm cầu cấp huyện và 
152 điểm cầu của các xã, phường, thị trấn có 4.155 cử tri tham dự đối với người 

ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 74 hội nghị tiếp xúc cử tri có 3.220 cử tri tham dự đối 
với đại biểu HĐND cấp huyện; 1.009 hội nghị tiếp xúc cử tri có 22.893 cử tri tham 

dự đối với đại biểu HĐND cấp xã; có 2.325 ý kiến tham gia phát biểu. 

- Phối hợp triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua và chương 

trình an sinh xã hội: Trong 9 tháng đầu năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích 

chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai, phát động phong trào thi đua toàn 
diện và chuyên đề năm 2021. Tích cực tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chương trình “Tết vì người 
nghèo”. Tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân ủng hộ trong phòng, chống dịch 

Covid-19; tính đến ngày 31/8/2021 có 909 cơ quan, tổ chức, đơn vị, 159 doanh 
nghiệp, 02 hợp tác xã, 985 cá nhân, 97.872 hộ gia đình tham gia ủng hộ 

17.163.842.140 đồng và nhiều vật phẩm ủng hộ khác. Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh đã kịp thời chi hỗ trợ các chốt, trạm, khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn 

tỉnh; hỗ trợ các đoàn cán bộ y tế đi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch; hỗ trợ cho 5 
tỉnh, thành phố và chuyển các hiện vật được ủng hộ, hỗ trợ tới các cơ quan, đơn vị, 

tổ chức, cá nhân phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

- Phối hợp thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội: Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 26/3/2021 
thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU “Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham 

gia xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã 
hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025” năm 2021; UBND tỉnh đã tạo điều kiện 

cấp kinh phí để Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức thực hiện. Đến nay, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh đã chủ trì thực hiện 02 cuộc giám sát gồm: Giám việc thực hiện 
Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về Quy 

định thực hiện công tác dân vận trong thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh đối với 
UBND huyện Bảo Yên, Bắc Hà; giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai.  

- Phối hợp thực hiện công tác tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp với Nhân 

dân: Trong 9 tháng đầu năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với 
HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Tổ chức lấy ý kiến, kiến 

nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV thông qua tổng hợp các ý 
kiến, kiến nghị từ các ngành và các địa phương; phối hợp tổ chức 25 điểm tiếp xúc 
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cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khoá XVI với 1.834 cử tri tham gia, 328 lượt ý 

kiến. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp, phản ánh đều được 
UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng thuộc thẩm quyền, địa phương 

nghiên cứu, xem xét trả lời, giải quyết. Năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
thực hiện 02 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; trong đó 01 cuộc tiếp 

xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn về việc thực 
hiện chính sách dân tộc; 01 cuộc về thực hiện Quy chế dân chủ trong xây dựng 
nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tại xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên.  

- Phối hợp trong tuyên truyền, vận động thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành hướng dẫn để đôn đốc 

MTTQ cấp huyện, cấp xã tiếp tục quan tâm tuyên truyền, vận động Nhân dân thực 
hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối 
với UBND cấp xã; tiếp tục đôn đốc MTTQ cấp xã quan tâm phối hợp với UBND 

cùng cấp kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hoà giải ở cơ sở.  

2.2. Kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội Nông dân tỉnh 

- Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, 
nông dân: Tuyên truyền hội viên, nông dân thực hiện nội dung các chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các 

chương trình trọng tâm, các đề án, nghị quyết, kế hoạch chuyên đề của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chú trọng công tác tuyên truyền về Luật 

Bầu cử, vai trò trách nhiệm của hội viên trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, 
bộ máy chính quyền. Kết quả các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền được 3.294 buổi 

đến 310.739 lượt hội viên, có 60 chuyên mục phát trên Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh và cấp huyện.  

- Tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây 

dựng các dự án thành phần thuộc Đề án 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy; tham gia vào xây 
dựng Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn 

2050; tham gia vào báo cáo đánh giá tác động chính sách đề nghị xây dựng Nghị 
quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều của Nghị quyết số 

26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 ban hành Quy định một số chính sách 
khuyến khích phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  

- Tổ chức thực hiện các phong trào, trọng tâm là Phong trào “Nông dân 
sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”: 

Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân phát triển sản xuất nông 
nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa nông sản đặc thù quy hoạch vùng, duy trì và 

phát triển các mô hình kinh tế trang trại, kinh tế tập thể; vận động trên 40.734 hộ 
đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Hộ nông dân Sản xuất kinh doanh giỏi”. Qua 

đánh giá, tôn vinh, toàn tỉnh có 16.637 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh 
giỏi các cấp, đạt 13%. Trong năm 2021 đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ 
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hội, tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp, Chi hội trưởng chi Hội Nông dân về kỹ năng 

kinh doanh, tổ chức xây dựng mô hình liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị. Trung 
tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh phối hợp tuyển sinh và đào tạo 11 lớp dạy nghề, Hội 

Nông dân các huyện phối hợp mở 315 lớp cho 11.021 lao động (có 6.950 nông 
dân học nghề có việc làm); phối hợp tư vấn và giới thiệu việc làm cho 336 người 

lao động. 

- Hoạt động cung ứng vật tư, thiết bị nông nghiệp: Hội Nông dân các cấp 
thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với các ngành, các đơn vị thực hiện các 

hoạt động dịch vụ phân bón, giống, vật tư nông nghiệp theo hình thức trả chậm; 
cung ứng 5.109 tấn phân bón và trên 204.985 tấn giống, 11 tấn thuốc bảo vệ thực 

vật, 8 tấn con giống, trị giá trên 26 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 5.500 hộ nông dân. 

- Hỗ trợ vốn cho hộ nông dân sản xuất: Xây dựng kế hoạch hoạt động của 

Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, đến nay nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh có 
trên 29 tỷ đồng, tổng dư nợ Quỹ đạt 28,787 tỷ đồng (đã thực hiện 42 dự án cho 

504 hộ vay, tạo việc làm cho 959 lao động nông thôn). Hội Nông dân cấp huyện 
nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính 

sách khác. 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh: (1) Phối hợp ngành Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng các mô hình sản xuất nông 
nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ mới theo chuỗi giá trị; tổ chức 18 lớp tập 
huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 450 lượt người; hướng dẫn thành lập mới 

và duy trì hoạt động của 92 hợp tác xã, 106 tổ hợp tác, 340 tổ hội nghề nghiệp; (2) 
Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyên truyền, tập huấn chuyển 

giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, kinh doanh nông 
nghiệp và hướng dẫn hội viên đăng ký xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu 

sản phẩm đặc hữu của mỗi địa phương; (3) Phối hợp Sở Công Thương tổ chức các 
lớp dạy nghề, các hoạt động hỗ trợ nông dân, hoạt động xúc tiến thương mại; (4) 

Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai tuyên truyền các 
gương điển hình tiên tiến, gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, hộ nghèo 

vượt khó vươn lên làm giàu; chuyên mục Nông dân Lào Cai với 16 chương trình 
truyền hình, phát thanh và 8 chuyên đề trên Báo Lào Cai. 

2.3. Kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

- Phối hợp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới: Hội LHPN tỉnh tiếp 
tục chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 
không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh bằng các mô 

hình cụ thể, thiết thực. Phát động “Mỗi phụ nữ trồng một cây xanh”, “Mỗi cơ sở 
Hội một công trình cây xanh”. Xây dựng mới mô hình “Đường hoa nông thôn 

mới”; duy trì và nhân rộng mô hình “Đường hoa phụ nữ”, Tuyến phố “Sáng - 
Xanh - Sạch - Đẹp”... Tổ chức khảo sát, xây dựng các nội dung thuộc Dự án 8 

Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. 
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- Phối hợp thực hiện hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội 

liên quan đến phụ nữ; tham gia các hoạt động quản lý nhà nước liên quan đến phụ 
nữ, trẻ em: Phối hợp cùng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức các hoạt 

động nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 
các cấp. Tiếp tục triển khai các hoạt động theo Kế hoạch thực hiện Đề án 938 của 

Thủ tướng Chính phủ “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia 
giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2017 - 2027. 

- Phối hợp trong việc hỗ trợ phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế, phát huy 

nội lực, thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo: Tiếp tục triển khai các hoạt động theo Kế 
hoạch thực hiện Đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 

giai đoạn 2017 - 2025” gắn với khâu đột phá của Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 “Vận động phụ nữ phát triển kinh tế, mạnh dạn khởi 

nghiệp, thực hiện sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả”. Chỉ đạo duy trì hiệu quả 
hoạt động của các mô hình phát triển kinh tế tập thể; hiện nay Hội đang quản lý 08 

hợp tác xã, 08 tổ hợp tác, 66 tổ liên kết sản xuất kinh doanh, 05 câu lạc bộ “Hỗ trợ 
phụ nữ khởi nghiệp”, 09 nhóm phụ nữ cùng sở thích với 1.627 thành viên tham gia 

sản xuất, kinh doanh.    

- Phối hợp trong việc tuyên truyền và giám sát chính sách, pháp luật liên 

quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới: Phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận 
động cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân chấp hành các quy định pháp luật, đặc 
biệt là vận động hội viên, phụ nữ trực tiếp đi bầu cử thực hiện quyền và nghĩa vụ 

công dân, góp phần cùng với hệ thống chính trị, Nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt 
công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 

2026. Hội LHPN tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại nắm bắt tâm 
tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ tại huyện Si Ma Cai. Các ý kiến của hội viên 

được UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp thu, xem xét, trả lời. Tuyên 
truyền, vận động hội viên, phụ nữ chấp hành các quy định về phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19; tổ chức các hoạt động hỗ trợ lực lượng chống dịch, ủng hộ Quỹ 
phòng, chống dịch; tuyên truyền các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. UBND tỉnh 
chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các cấp phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ 

cùng cấp tổ chức hoạt động tiếp xúc, đối thoại để thu thập ý kiến, xem xét, xử lý 
kịp thời kiến nghị, phản ánh của hội viên, phụ nữ. 

2.4. Kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Liên đoàn Lao động tỉnh 

- Phối hợp tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật liên 

quan đến công nhân, viên chức, người lao động: Các cấp Công đoàn trên địa bàn 
tỉnh đã tham gia góp ý vào các dự thảo về chính sách, pháp luật liên quan đến người 

lao động như: Sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; thực hiện mức 
lương tối thiểu vùng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính 

phủ; dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Bộ luật Lao động trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai; phát triển các đối tượng khi tham gia BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời hướng dẫn về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn 
viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch 

lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021...  
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- Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua trong đoàn viên, cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động: Liên đoàn Lao động tỉnh và UBND tỉnh đã ban 
hành Kế hoạch số 205/KH-UBND-LĐLĐ ngày 28/4/2021 về phối hợp triển khai 

phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong công nhân, viên 
chức, lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025. Trong 9 tháng 

năm 2021, toàn tỉnh đã có 5.055 sáng kiến được công nhận, giá trị làm lợi 7.912 
triệu đồng. Hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, đã có 2.272 đoàn viên, người lao 

động các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai tham gia, 925 sáng kiến được thông qua; Lào 
Cai xếp thứ 33/83 đơn vị trên cả nước. Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động thi 

đua cao điểm góp phần thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phát động đợt thi đua đặc biệt 

chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 - 01/10/2021) và 70 
năm Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Lào Cai (15/11/1951- 15/11/2021). 

- Phối hợp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp: 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức; trên 80% doanh 
nghiệp ngoài Nhà nước tổ chức hội nghị người lao động. Công đoàn các cấp đã 

xây dựng kế hoạch và tiến hành tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đoàn viên 
Công đoàn (qua hình thức trả lời bằng văn bản). 

- Phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, 
lao động: UBND tỉnh đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo chính 

quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tạo điều kiện để các cấp Công 
đoàn thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; 

đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 khiến một số công nhân lao động bị mất 
việc làm hoặc việc làm không ổn định, dẫn đến thu nhập thấp, giảm so với trước 

đây. Tổ chức Chương trình “Tết sum vầy”. Quỹ “Quốc gia về việc làm” đã giải 
quyết cho hàng chục hộ gia đình công nhân viên chức vay vốn; Quỹ Xã hội Công 

đoàn Lào Cai trợ cấp, thăm hỏi hàng nghìn cán bộ, công nhân viên chức lao động 
có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bị bệnh hiểm nghèo, các cháu mồ côi, 

khuyết tật. Đã có 5.511 đoàn viên được hưởng lợi từ Chương trình phúc lợi, với 
tổng số tiền 1 tỷ 897,8 triệu đồng. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã hỗ trợ tổng số 

131 vé xe, 4.447 suất quà, tiền với tổng trị giá trên 7,7 tỷ đồng cho công nhân, 
viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; 

hỗ trợ làm 22 nhà Mái ấm Công đoàn với tổng số tiền 605 triệu đồng... 

- Phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách có 
liên quan đến công nhân, viên chức, lao động: Đã chủ trì và phối hợp kiểm tra, 

giám sát liên ngành về việc thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động… 

tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn điều tra kết 
luận các vụ tai nạn lao động, giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động 
theo quy định của pháp luật. 

- Phối hợp trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở 

trong các thành phần kinh tế: Trong 9 tháng đầu năm 2021, các cấp công đoàn đã 
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tuyên truyền kết nạp mới được 462 đoàn viên công đoàn; thành lập mới 06 công 

đoàn cơ sở. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt 
động, có 18 công đoàn cơ sở phải giải thể, sáp nhập 02 công đoàn cơ sở. LĐLĐ 

tỉnh đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn giúp đỡ, phối 
hợp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp ngoài Nhà nước thành lập tổ chức Công 

đoàn theo quy định tại Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính 
phủ (văn bản số 1298/LĐLĐ ngày 04/8/2021); phối hợp với Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện pháp luật về lao 

động, về công đoàn; đôn đốc việc thành lập tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp 
ngoài Nhà nước để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 

2.5. Kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội Cựu chiến binh tỉnh 

- Phối hợp trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế 

độ xã hội chủ nghĩa: 9 tháng đầu năm 2021, các cấp Hội Cựu chiến binh đã phối 
hợp tuyên truyền, nói chuyện truyền thống trên 30 buổi với hơn 2.580 cán bộ, hội 

viên, đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia. Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh 
tích cực tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền và tham gia thực hiện các nhiệm vụ cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (tổ chức 
được 1.410 buổi tuyên truyền với hơn 42.661 lượt hội viên, Nhân dân tham gia). 

 - Phối hợp tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, 

thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giúp đỡ hội viên và cựu chiến binh nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần: Chỉ đạo các cấp Hội vận động hội viên, cựu chiến 

binh, cựu quân nhân tích cực tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh, của địa phương, chủ động khắc phục khó khăn, hậu quả của 

dịch Covid-19; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm 
nghèo, làm kinh tế giỏi”, tỷ lệ hộ nghèo trong Hội hiện nay còn 3,35%. 9 tháng 

đầu năm 2021 có 30 hội viên được Trung ương Hội, 210 hội viên được Tỉnh Hội 
công nhận danh hiệu “Hội viên sản xuất kinh doanh giỏi”. Các cấp hội tích cực 

phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý, khai thác hiệu quả nguồn vốn 
vay ủy thác; đến nay dư nợ ủy thác do Hội Cựu chiến binh quản lý trên 736 tỷ 

đồng, 15.678 hộ vay, thuộc 494 tổ tiết kiệm và vay vốn, nợ quá hạn 633 triệu 
đồng. Công tác xóa nhà dột nát cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn đạt nhiều kết 

quả, hiện Hội Cựu chiến binh huyện Văn Bàn đã hoàn thành 100% kế hoạch, 
không còn hội viên ở nhà dột nát. 

- Phối hợp trong việc phát huy vị trí, vai trò của cựu chiến binh, Hội Cựu 

chiến binh tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước: Tập trung tuyên truyền, vận 
động, tổ chức cho cán bộ, hội viên, cựu chiến binh tham gia phong trào “Cựu chiến 

binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Cựu 
chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, “Kỷ niệm 30 năm tái lập 

tỉnh Lào Cai gắn với kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào 
Cai”; triển khai đợt thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các cấp hội tích 
cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, duy trì mô hình “Làng bản 
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an ninh, trật tự xã hội”. 09 tháng đầu năm 2021, cán bộ, hội viên đã ủng hộ 250 

triệu đồng, tham gia 6.992 ngày công vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng hoa, 
trồng cây, chỉnh trang, lắp đặt đèn trang trí; hiến 11.163m2 đất xây dựng, mở rộng 

đường giao thông nông thôn, đường hoa và các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Cán bộ, 
hội viên cựu chiến binh ủng hộ xây dựng Qũy vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 

trên 812 triệu đồng… 

- Phối hợp trong việc tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan nhà 
nước, cán bộ, công chức, giải quyết các kiến nghị của cựu chiến binh và Hội Cựu 

chiến binh tỉnh: Hội Cựu chiến binh tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội phối hợp thực hiện 
giám sát, đối thoại theo phân cấp; xây dựng kế hoạch chi tiết giám sát đối với 

UBND huyện Bảo Thắng và 03 xã, thị trấn về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự 
trong gọi công dân nhập ngũ. 9 tháng đầu năm 2021 đã phối hợp tiến hành kiểm 

tra, giám sát 126 cuộc. Thực hiện tổng hợp, phản ánh kịp thời kiến nghị, nguyện 
vọng của cán bộ, hội viên, các tầng lớp Nhân dân đến UBND tỉnh, các sở, ngành 

trước kỳ họp HĐND tỉnh. 

- Phối hợp trong việc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, 

nghiên cứu đề xuất chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh 
tỉnh: Từ đầu năm đến nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tham gia đóng góp ý kiến 

vào 30 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, 
các văn bản của UBND tỉnh. Các cấp Hội Cựu chiến binh thường xuyên phối hợp 
với UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng liên quan thực hiện tốt chế độ, chính sách 

đối với các thế hệ cựu chiến binh, cán bộ làm công tác Hội trên địa bàn tỉnh như 
chế độ BHYT, chế độ trợ cấp khi thôi tham gia công tác Hội, chế độ mai táng phí, 

công tác thăm hỏi, tặng quà của lãnh đạo Trung ương, của tỉnh đối với thân nhân 
liệt sỹ, người có công với cách mạng… 

- Phối hợp trong công tác đối ngoại nhân dân: Các cấp Hội thường xuyên 
quán triệt đến cán bộ, hội viên thực hiện tốt chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà 

nước và quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại của Hội Cựu chiến 
binh Việt Nam; chấp hành nghiêm quy chế biên giới, giữ mối quan hệ hữu nghị, 

hợp tác cùng phát triển với Trung Quốc trong tình hình hiện nay. Hội Cựu chiến 
binh và UBND các cấp đã phối hợp tuyên truyền hội viên, Nhân dân không xuất 

cảnh lao động trái phép, đặc biệt là các địa phương có đường biên giới, góp phần 
tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, phòng chống 

dịch Covid-19. 

- Phối hợp trong công tác đào tạo, dạy nghề: Hội Cựu chiến binh các cấp 
động viên quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương, hội 

viên trong độ tuổi lao động, con em hội viên tích cực học nghề tại các cơ sở đào 
tạo trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương và 

cơ hội tìm kiếm việc làm cho người lao động. 

2.6. Kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Tỉnh đoàn 

- Phối hợp thực hiện công tác giáo dục thế hệ trẻ, đoàn kết, tập hợp thanh 
niên: UBND tỉnh và Tỉnh đoàn tăng cường phối hợp thực hiện công tác giáo dục 

thế hệ trẻ; trong đó nổi bật là tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai 
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Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 

sự tham gia của trên 2.500 đại biểu là cán bộ Đoàn chủ chốt, đoàn viên, thanh niên 
tiêu biểu. Tổ chức trên 300 buổi sinh hoạt chi đoàn; đăng tải trên 200 tin, bài tuyên 

truyền về nội dung, ý nghĩa, tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của các ứng 
cử viên bầu cử đại biểu; trên 400 lượt tuyên truyền bằng hình thức Loa kéo di 

động trên khắp các thôn, bản vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức 
chương trình đối thoại thanh niên về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các 
ngày lễ lớn như: 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 90 năm Ngày 

thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 46 năm Ngày giải phóng miền nam thống 
nhất đất nước; Ngày Quốc tế lao động; 74 năm Ngày thương binh liệt sỹ; tiếp tục 

tuyên truyền những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, các hoạt 
động hướng tới kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai…  

- Phối hợp, tạo điều kiện cho tổ chức đoàn và thanh niên thực hiện các mục 

tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội: UBND các cấp đã tạo điều kiện để 

Đoàn thanh niên cùng cấp phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong tham 

gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với 

biến đổi khí hậu, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an sinh xã hội giảm nghèo 

bền vững. Kết quả: Sửa chữa 71,22 km đường nông thôn, trùng tu, xây mới 
51,9km tuyến đường “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp, Văn minh, An toàn”, tu sửa 18km 

tuyến đường công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”; xây dựng mới 5 cầu 
giao thông nông thôn; thực hiện thu gom, xử lý rác thải, trồng cây xanh;… Đặc 

biệt Đoàn thanh niên tích cực phối hợp với các ngành chức năng trong công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 như: Hoạt động khai báo y tế, hỗ trợ các chốt kiểm 

dịch, huy động các nguồn lực ủng hộ, tham gia hỗ trợ các hoạt động khác. 

- Phối hợp hỗ trợ thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học; định 

hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao đời 
sống vật chất, đời sống văn hóa tinh thần: 

Phối hợp tổ chức các Cuộc thi: Sáng kiến thanh niên về phát triển cộng 
đồng; Ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính, giao thông thông minh, đô thị 
thông minh; Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lào Cai... Các hoạt động hỗ 

trợ thanh niên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ đặc biệt 
chú trọng đến đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ, công chức, viên chức, thanh niên 

được quan tâm triển khai. Đến nay trong toàn tỉnh có 1.680 ý tưởng đăng ký trên 
Cổng thông tin sáng tạo của Trung ương Đoàn.  

Các cấp bộ Đoàn phối hợp với sở, ban, ngành tỉnh, chính quyền các cấp 
trong công tác hỗ trợ hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên: Tư vấn 

hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho đối tượng học sinh các trường THPT, 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, thanh niên khối nông 

thôn. Tổ chức 85 buổi tư vấn, hướng dẫn kỹ năng và giới thiệu việc làm cho thanh 
niên, 45 buổi hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp với trên 6.000 đoàn viên, 

thanh niên tham gia. Triển khai chương trình hỗ trợ sinh kế cho thanh niên dân tộc 
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thiểu số; chương trình “Vườn ươm doanh nghiệp” đến nay đã có 24 mô hình thanh 

niên; tổ chức các đợt Cafe khởi nghiệp online; triển khai Cuộc thi “Thách thức 
sáng kiến kinh doanh”; Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn. Tỉnh 

đoàn Lào Cai tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức khởi nghiệp và đổi mới phương 
pháp tư duy sáng tạo năm 2021 cho 65 đoàn viên thanh niên. 

Duy trì có hiệu quả 01 Đội hình tình nguyện chuyển giao khoa học kỹ thuật 
cấp tỉnh, 09 đội hình cấp huyện hỗ trợ đoàn viên thanh niên ứng dụng vào sản xuất 
nông nghiệp; duy trì 09 câu lạc bộ, thành lập mới 05 câu lạc bộ thanh niên phát 

triển kinh tế cấp huyện với 244 thành viên; duy trì 80 câu lạc bộ thanh niên phát 
triển kinh tế cấp xã; 581 tổ hợp tác thanh niên, 16 hợp tác xã, 01 doanh nghiệp do 

thanh niên làm chủ; xây dựng 439 mô hình thanh niên phát triển kinh tế có thu 
nhập từ 50 triệu đồng trở lên. Quản lý tốt nguồn vốn ủy thác qua tổ chức Đoàn 

thanh niên, tổng dư nợ đạt trên 813 tỷ đồng với 17.015 hộ còn dư nợ và 546 tổ tiết 
kiệm, vay vốn; nợ quá hạn 740 triệu đồng, chiếm 0,09% tổng dư nợ.  

Tổ chức 41 buổi tập huấn, tuyên truyền giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản 
vị thành niên, phòng chống ma túy HIV/AIDS với 2.345 đoàn viên, thanh niên 

tham gia. Huy động được 185 triệu từ nguồn xã hội hóa chăm lo đời sống, sức 
khỏe, kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên trong tỉnh.Tập huấn 12 buổi kiến 

thức, kỹ năng đối ngoại, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội. Phối hợp tổ 
chức Giải chạy Việt dã Báo Lào Cai lần thứ XXVIII và phát động Ngày hội 
Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 với hơn 1.000 vận động viên là đoàn 

viên, thanh niên. 

- Phối hợp trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng; 

thực hiện pháp luật về trẻ em: Thực hiện phong trào “Thiếu nhi Lào Cai thi đua 
thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; tổ chức các hoạt động Hưởng ứng Tháng hành 

động vì trẻ em, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật Trẻ em. Phối 
hợp vận động nguồn lực xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu 

nhi: Đã xây dựng 122 công trình sân chơi cho thiếu nhi, tổng trị giá 3.850 triệu 
đồng. Các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là 

trong dịp Tết Nguyên đán, trong Tết thiếu nhi 1/6 được triển khai bằng nhiều hình 
thức ý nghĩa, thiết thực. 

- Phối hợp xây dựng chính sách thanh niên và công tác thanh niên; kiểm tra 
giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến 

thanh niên và công tác thanh niên: Các chi đoàn thôn, bản được nâng mức hỗ trợ 
lên 3.000.000 đồng/tổ chức/năm - Đây là cơ chế, chính sách có tác động lớn trong 
việc thúc đẩy tổ chức các hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tỉnh 

đoàn đã thành lập 01 đoàn giám sát chuyên đề tại UBND huyện Mường Khương, 
UBND xã Thanh Bình, thị trấn Mường Khương về việc triển khai Luật Trẻ em và 

các vấn đề liên quan đến trẻ em. 

- Phối hợp thực hiện tốt các hoạt động truyền thông: Các cấp bộ Đoàn đã 

phối hợp với sở, ban, ngành tỉnh, chính quyền các cấp đa dạng hóa hình thức, nội 
dung tuyên truyền phù hợp với từng hoạt động và với điều kiện phòng chống dịch 

Covid-19 như: Livetrem trực tuyến, website, cổng thông tin điện tử, fanpage, tổ 
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chức cuộc thi online, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền 

viên… tích cực tuyên truyền tới Nhân dân và thanh thiếu nhi về chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tăng cường phản ánh các thông tin, hoạt 

động của đời sống xã hội, công tác Đoàn với phương châm “Mỗi ngày một tin tốt, 
mỗi tuần một câu chuyện đẹp”,…  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Trong 9 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 

các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã tăng cường thực hiện có hiệu quả Quy chế 
phối hợp hoạt động đã ký kết. Đặc biệt là trong việc thực hiện các mục tiêu Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025, 18 Đề án 
trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; 

tuyên truyền, phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện 
quan trọng của đất nước, của tỉnh; thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Xây dựng nông 
thôn mới, Giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững; công tác triển khai thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tham gia ủng hộ; tổ chức thành 
công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021 - 2026; tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đối thoại, tiếp 
xúc cử tri và tiếp công dân...  

Công tác phối hợp trao đổi thông tin và chế độ báo cáo giữa Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh được thực hiện thường xuyên. 
UBND tỉnh đã tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính 

trị - xã hội tỉnh thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; tham dự các cuộc 
họp UBND tỉnh thường kỳ và các cuộc họp quan trọng có liên quan đến chức 

năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị; chỉ đạo các ngành liên quan đảm bảo 
kinh phí, các điều kiện khác để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính 

trị - xã hội tỉnh thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021. 

Các nội dung tiếp xúc cử tri, trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri tại cơ sở, các 

kỳ HĐND tỉnh được UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức 
chính trị - xã hội tỉnh phối hợp đảm bảo kịp thời, có chất lượng; qua đó giúp cho 

mỗi bên thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; giúp 
cho việc ban hành các chính sách, các văn bản chỉ đạo điều hành sát thực tế, phù 

hợp, hiệu quả hơn. 

2. Khó khăn, hạn chế 

- Trong một số hoạt động phối hợp, công tác thông tin giữa các bên có lúc 

chưa kịp thời; một số chương trình phối hợp trong các lĩnh vực cụ thể chưa tổ 
chức đánh giá tổng kết giai đoạn. 

- Việc ký kết chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh và ở 

cấp huyện còn chậm triển khai thực hiện.  
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- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều hoạt động, chương trình, sự 
kiện của UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã 

hội tỉnh phải hoãn, tạm dừng, không thực hiện được, ảnh hưởng đến tiến độ triển 
khai công việc, mục tiêu kế hoạch đề ra. 

- Việc bố trí kinh phí cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính 

trị - xã hội tỉnh đã được quan tâm nhưng còn hạn hẹp nên còn gặp khó khăn trong 
việc tổ chức triển khai thực hiện một số hoạt động tại cơ sở. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP 3 
THÁNG CUỐI NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH PHỐI HỢP NĂM 2022 

1. UBND tỉnh tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 
các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương; đặc biệt là Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI với 18 đề án trọng tâm giai đoạn 

2020 - 2025, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2021, năm 
2022; kỷ niệm, tổ chức các hoạt động, sự kiện quan trọng, ngày lễ lớn của đất 

nước, của tỉnh năm 2021, 2022; công tác phòng, chống dịch Covid-19... 

2. Phối hợp tổ chức hội nghị đánh giá tổng kết một số Chương trình phối 
hợp giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Chương trình phối hợp số 

11/CTrPH/UBND-MTTQ ngày 15/8/2016 về vận động và giám sát bảo đảm an 
toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT/UBND-
MTTQ ngày 14/4/2017 về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai và ký kết giai đoạn mới. 

3. Phối hợp tổ chức hội nghị sơ kể, tổng kết Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 

25/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua năm 
2021; Kế hoạch số 205/KH-UBND-LĐLĐ ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh và 

Liên đoàn Lao động tỉnh về triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao 
động sáng tạo” trong công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai giai đoạn 2021 - 2025… và phong trào thi đua khác có liên quan của các tổ 
chức chính trị - xã hội tỉnh. 

4. Tiếp tục triển khai phối hợp hiệu quả các nội dung, hoạt động đã ký kết 
giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại Nghị quyết liên tịch số 

01/NQLT ngày 02/7/2021; giữa UBND tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 
tại Quyết định số 1428/QĐ-UBND, số 1429/QĐ-UBND, số 1430/QĐ-UBND, số 

1431/QĐ-UBND, số 1432/QĐ-UBND ngày 04/5/2021. Hoàn thiện, ban hành Kế 
hoạch phối hợp hoạt động năm 2022 giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. 

5. Phối hợp trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh, 
UBND cấp huyện, cấp xã ký kết chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp hoạt 

động với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp. 

6. Thực hiện tốt chế độ trao đổi thông tin và chế độ báo cáo, đánh giá sơ 

kết, tổng kết các hoạt động phối hợp. 
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Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa 
UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính chị - xã hội 

tỉnh Lào Cai 9 tháng đầu năm 2021./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Lãnh đạo VP; 
- Lưu: VT, BBT, NC2, VX4. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Trịnh Xuân Trường 
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