
 

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN 
ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM 

LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2019-2024 

  

Câu 1: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam 

lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra tại đâu, vào thời điểm nào? 

Trả lời: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam 

lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Nam 

vào ngày 16 và 17/7/2019. 

Câu 2: Có bao nhiêu đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-

2024? 

Trả lời: Có 300 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Câu 3: Đại hội đã hiệp thương cử ra bao nhiêu vị tham gia Ủy viên 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 

2019-2024? 

Trả lời: Đại hội đã hiệp thương cử 91 vị tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Câu 4: Đại hội đã hiệp thương cử bao nhiêu vị vào Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 

2019-2024? 

Trả lời: Đại hội đã hiệp thương cử 07 vị vào Ban Thường trực Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024. Gồm: 

Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 04 Uỷ viên Thường trực. Ông Võ Xuân Ca- 

UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX tái cử chức danh Chủ tịch, 02 

Phó Chủ tịch gồm: Ông Nguyễn Phi Hùng và ông Lê Thái Bình.  

 

 



 

Câu 5: Đại hội đã hiệp thương cử bao nhiêu đại biểu chính thức đi dự 

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm 

kỳ 2019-2024? 

Trả lời: Đại hội đã hiệp thương cử 08 đại biểu chính thức đi dự Đại hội 

đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Câu 6: Chủ đề của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024? 

Trả lời: Chủ đề của Đại hội: “Tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò của Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì 

mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Quảng Nam”. 

Câu 7: Nhiệm vụ của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 là gì? 

Trả lời: Đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh 

và đóng góp của các tầng lớp Nhân dân đối với cho sự nghiệp phát triển tỉnh 

Quảng Nam 05 năm qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX và đề ra Chương trình hành động nhiệm kỳ 

2019-2024; Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam; Hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại 

hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX.  

Câu 8: Phương châm của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 là gì? 

Trả lời: Phương châm của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024:  Đoàn kết- Đổi mới- Thực chất- 

Hiệu quả. 

Câu 9: Nguyên nhân đạt được của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Quảng Nam, nhiệm kỳ 2014-2019 là gì? 

Trả lời: Nguyên nhân đạt được của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng 

Nam, nhiệm kỳ 2014-2019: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã quán triệt sâu 

sắc quan điểm, đường lối của Đảng về dân chủ và phát huy dân chủ, về đại đoàn 

kết toàn dân tộc, về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức thực 

hiện có hiệu quả. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các đoàn thể 

chính trị - xã hội chủ động, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo 

hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng Nhân dân. 

Đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

và các địa phương được tăng cường, từng bước bảo đảm về năng lực, trình độ; 

luôn tâm huyết, trách nhiệm, nổ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 



Câu 10: Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Quảng Nam nhiệm kỳ 2014-2019 rút ra bao nhiêu bài học kinh nghiệm, đó 

là? 

Trả lời: Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng 

Nam nhiệm kỳ 2014-2019 rút ra 05 bài học kinh nghiệm, đó là: 

Một là, phải nhận thức sâu sắc bài học kinh nghiệm về phát huy sức mạnh đại 

đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần xác định 

nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết rộng 

rãi các tầng lớp Nhân dân trên nền tảng phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận 

xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và 

Nhân dân, không ngừng củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới, 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Hai là, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quyết định 

bởi vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng; sự phối hợp chặt chẽ, tích cực của chính 

quyền và bảo đảm nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành 

động giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên. 

Ba là, tất cả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải bảo đảm việc 

phát huy tối đa quyền làm chủ của Nhân dân; đáp ứng các yêu cầu, nguyện vọng 

của Nhân dân; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.  

Bốn là, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam là một trong những phương thức thực thi quyền làm chủ của Nhân 

dân, tham gia xây dựng, củng cố tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 

của chính quyền các cấp. 

Năm là, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực 

công tác, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính của đội ngũ cán bộ chuyên 

trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; chủ động đổi mới nội dung, 

phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thực chất. Phát huy vai trò, trách nhiệm, 

bản lĩnh, tính gương mẫu của người đứng đầu, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết 

của Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và thành viên các tổ chức 

tư vấn; coi trọng tinh thần sáng tạo, tự quản của Nhân dân và hiệu quả hoạt động 

của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. 

Câu 11: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam tỉnh Quảng Nam 

lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra bao nhiêu Chương trình hành 

động, cụ thể đó là những Chương trình nào? 

Trả lời: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần 

thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra 05 Chương trình hành động. Đó là: 

- Chương trình 1: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, 

tuyên truyền; tăng cường vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp 



Nhân dân; củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc quyết tâm xây 

dựng Quảng Nam phát triển bền vững 

- Chương trình 2: Tích cực vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, 

thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc 

phòng, an ninh của địa phương 

- Chương trình 3: Phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây 

dựng chính quyền; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống 

tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm 

- Chương trình 4: Tăng cường đoàn kết, mở rộng các hoạt động đối ngoại 

Nhân dân 

- Chương trình 5: Thường xuyên củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương 

thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới 

 Câu 12: Mục tiêu chung của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 là? 

 Trả lời: Mục tiêu chung của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 là: Đổi mới mạnh mẽ tổ chức, 

nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, thiết thực và hiệu quả; Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân; phát huy tinh thần tự 

quản, sáng tạo của Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, 

phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt 

vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tổ 

chức tốt các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động;  

Không ngừng củng cố, kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

Mặt trận; phát huy vai trò, trách nhiệm các tổ chức thành viên của MTTQ Việt 

Nam các cấp nhằm tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn 

tỉnh, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền 

vững tỉnh Quảng Nam. 

Câu 13: Trong nội dung Chương trình 1 của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2019-2024, mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 

2024 có bao nhiêu % Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện miền núi ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động; xây dựng riêng trang thông tin điện tử…? 

Trả lời: Phấn đấu đến cuối năm 2024 có 60% Uỷ ban MTTQ Việt Nam 

huyện miền núi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; xây dựng riêng 

trang thông tin điện tử… 

Câu 14: Các Cuộc vận động, phong trào thi đua hiện nay do Uỷ ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động là gì? 

Trả lời: Các Cuộc vận động, phong trào thi đua hiện nay do Uỷ ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động là: 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”; phong trào “Đoàn kết sáng tạo”. 



Câu 15: Mục tiêu phấn đấu hàng năm trong nhiệm kỳ 2019-2024, có 

bao nhiêu % Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện chủ trì xây dựng 

chương trình, kế hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên để phân công 

nhiệm vụ nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”? 

Trả lời: Mục tiêu phấn đấu hàng năm trong nhiệm kỳ 2019-2024, 100 % Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện chủ trì xây dựng chương trình, kế 

hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên để phân công nhiệm vụ nâng cao chất 

lượng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh”. 

Câu 16: Chương trình 2 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng 

Nam, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra nhiệm vụ trọng tâm là?  

Trả lời: Chương trình 2 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, 

nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra nhiệm vụ trọng tâm là: Động viên đoàn viên, hội viên 

và Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, giúp nhau giảm nghèo 

bền vững; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... 

Câu 17: Chương trình 2 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng 

Nam, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra mục tiêu gì? 

Trả lời: Mục tiêu:  Phát huy tinh thần tự quản, đoàn kết, sáng tạo của Nhân dân 

tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; 

Nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. 

Câu 18: Trong nhiệm kỳ 2019-2024, hàng năm Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh phấn đấu huy động, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa ít nhất bao 

nhiêu nhà  “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách gặp khó khăn 

về nhà ở trên địa bàn tỉnh? 

Trả lời: Trong nhiệm kỳ 2019-2024, hàng năm Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh phấn đấu huy động, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa ít nhất 100 nhà  “Đại 

đoàn kết” cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn 

tỉnh. 

 Câu 19: Các hình thức tuyên truyền chính của Uỷ ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh Quảng Nam hiện nay? 

Trả lời: Các hình thức tuyên truyền chính của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

Quảng Nam hiện nay là: Trang thông tin điện tử;  Bản tin Mặt trận; Chuyên mục 

“Đại đoàn kết” trên Đài PT-TH tỉnh và Báo Quảng Nam. 

 Câu 20: Chương trình 3 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng 

Nam, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra nhiệm vụ trọng tâm là?  

Trả lời: Chương trình 3 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, 

nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra nhiệm vụ trọng tâm là: Thực hiện vai trò đại diện, bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tạo 

điều kiện thuận lợi để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, bày tỏ tâm tư, nguyện 



vọng, kiến nghị xác đáng về các chủ trương, chính sách với các cấp ủy Đảng, chính 

quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; Thực hiện hiệu quả chức năng giám 

sát, phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; động 

viên Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây 

dựng chính quyền; Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tuyên truyền, phổ 

biến và vận động Nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật; tham gia công tác hòa 

giải ở cơ sở. 

Câu 21: Chương trình 3 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng 

Nam, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra mục tiêu gì? 

Trả lời: Chương trình 3 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, 

nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra mục tiêu là: Thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân;  Vận động Nhân dân phát huy 

quyền làm chủ, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí;  Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 

các cấp vững mạnh. 

 Câu 22: Chương trình 4 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng 

Nam, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra nhiệm vụ trọng tâm là?  

Trả lời: Chương trình 4 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, 

nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra nhiệm vụ trọng tâm là: Quán triệt và triển khai thực 

hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đối ngoại nhân dân. 

Tiếp tục duy trì, củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết truyền thống giữa Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam với Ủy ban Mặt trận Lào xây 

dựng đất nước tỉnh Sê Koong; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyền truyền, nâng 

cao nhận thức về hoạt động đối ngoại nhân dân; tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, 

giao lưu với các tổ chức nhân dân các nước láng giềng; nâng cao chất lượng các 

hoạt động phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng 

phát triển; Giữ mối liên hệ với cộng đồng người Việt Nam (quê Quảng Nam) định 

cư ở nước ngoài nhằm tăng cường sự hiểu biết về sự nghiệp đổi mới, xây dựng và 

phát triển tỉnh Quảng Nam. 

Câu 23: Chương trình 5 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng 

Nam, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra mục tiêu gì? 

Trả lời: Chương trình 5 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, 

nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra mục tiêu là: Xây dựng tổ chức bộ máy Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh theo hướng tinh gọn, thực chất, hoạt động hiệu quả. Nâng 

cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp. Đổi mới 

nội dung và phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả. 

 Câu 24: Chương trình 5 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng 

Nam, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra nhiệm vụ trọng tâm là?  

Trả lời: Chương trình 5 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, 

nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra nhiệm vụ trọng tâm là: Nâng cao hiệu quả quan hệ 

phối hợp công tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với chính quyền và các 

cơ quan nhà nước, các tổ chức thành viên;  Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ 



quan chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cấp huyện phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ, tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ 

Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết và sáng tạo, đáp ứng yêu cầu công tác vận động 

quần chúng; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, năng lực công tác; mở rộng 

và phát huy mạnh mẽ vai trò của lực lượng cộng tác viên, tư vấn viên. Đổi mới nội 

dung, phương thức hoạt động của Mặt trận một cách cụ thể, thực chất; tăng cường 

cơ chế phối hợp công tác với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên. 

 Câu 25: Mục tiêu hàng năm trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức ít nhất bao nhiêu cuộc giám sát chuyên 

đề? 

Trả lời: Mục tiêu hàng năm trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức ít nhất 03 cuộc giám sát chuyên đề. 

Câu 26: Trong nhiệm kỳ 2019-2024, hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam cấp huyện chủ trì và phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội 

cùng cấp tổ chức ít nhất bao nhiêu cuộc giám sát chuyên đề? 

Trả lời: Trong nhiệm kỳ 2019-2024, hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam cấp huyện chủ trì và phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp 

tổ chức ít nhất  02 cuộc giám sát chuyên đề. 

Câu 27: Mục tiêu hàng năm trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức phản biện ít nhất bao nhiêu dự 

thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền cùng cấp? 

Trả lời: Mục tiêu hàng năm trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức phản biện ít nhất  03 dự thảo văn bản của 

cấp ủy, chính quyền cùng cấp. 

Câu 28: Trong nhiệm kỳ 2019-2024, mỗi năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam cấp huyện và cấp xã chủ trì tổ chức ít nhất bao nhiêu “Diễn đàn 

nhân dân” góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cùng cấp và 

phối hợp tổ chức ít nhất bao nhiêu hội nghị “Đối thoại trực tiếp” giữa người 

đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân tại địa phương. 

Trả lời: Trong nhiệm kỳ 2019-2024, mỗi năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam cấp huyện và cấp xã chủ trì tổ chức ít nhất 01 hội nghị “Diễn đàn nhân 

dân” góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cùng cấp và phối hợp 

tổ chức ít nhất bao nhiêu hội nghị “Đối thoại trực tiếp” giữa người đứng đầu cấp 

ủy, chính quyền với Nhân dân tại địa phương. 

           Câu 29: Trong nhiệm kỳ 2019-2024, hàng năm phấn đấu có ít nhất bao 

nhiêu % Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng toàn 

tỉnh hoạt động hiệu quả? 

           Trả lời: Trong nhiệm kỳ 2019-2024, hàng năm phấn đấu có ít nhất 70% 

Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng toàn tỉnh hoạt động 

hiệu quả. 



Câu 30: Mục tiêu trong nhiệm kỳ 2019-2024, bao nhiêu % Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam các cấp xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp 

công tác với HĐND và UBND cùng cấp?  

Trả lời: Mục tiêu trong nhiệm kỳ 2019-2024, 100% Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam các cấp xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác với 

HĐND và UBND cùng cấp. 

Câu 31: Mục tiêu hàng năm trong nhiệm kỳ 2019-2024, bao nhiêu %  

cán bộ, công chức chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 

được tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ? 

Trả lời: Mục tiêu hàng năm trong nhiệm kỳ 2019-2024, 100% cán bộ, công 

chức chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được tập huấn, bồi 

dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ? 

 

                         BAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQ VIỆT NAM  

                 TỈNH QUẢNG NAM KHÓA X, NHIỆM KỲ 2019-2024 
 


