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CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP 
thực hiện công tác kết nghĩa giai đoạn 2018-2022 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 22/10/2012 của Tỉnh ủy Quảng Nam về 

tiếp tục tăng cường công tác kết nghĩa, giúp đỡ các các xã, huyện miền núi đặc biệt 

khó khăn; Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh về phân 

công kết nghĩa, giúp đỡ các xã, huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam; Kế hoạch số 

2305/KH-UBND ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh về định hướng nhiệm vụ, giải 

pháp đẩy mạnh thực hiện công tác kết nghĩa, giai đoạn 2018-2022; 

Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và UBND xã Cà Dy, huyện Nam 

Giang (gọi tắt là hai bên) thống nhất ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công 

tác kết nghĩa giai đoạn 2018-2022, gồm các nội dung trọng tâm sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của cơ quan, đơn vị 

kết nghĩa, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị các cấp và nhân dân 

trong công tác kết nghĩa; cụ thể hóa chủ trương kết nghĩa bằng những giải pháp hỗ 

trợ thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc 

phòng, giảm nghèo bền vững, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần của nhân dân xã Cà Dy huyện Nam Giang giai đoạn 2018-2022;   

2. Thực hiện công tác kết nghĩa phải trên tinh thần trách nhiệm, tự nguyện, tự 

giác, công khai, đúng pháp luật, thiết thực và hiệu quả. 

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP 

1. Đối với cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

1.1. Hỗ trợ công tác thông tin, tuyên truyền 

- Chủ trì phối hợp với UBND xã Cà Dy tổ chức cung cấp, phổ biến, giới thiệu 

chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; kiến thức khoa học-kỹ thuật, văn hóa-

giáo dục-y tế-kế hoạch hóa gia đình… cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa 

bàn xã; hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thay 

đổi nhận thức, hành vi nhằm đẩy lùi tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xóa bỏ tâm lý 

trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và cộng đồng; thực hiện tốt công tác 

dân số và kế hoạch hóa gia đình, tham gia bảo vệ rừng, phòng chống các tệ nạn xã 

hội, bạo lực gia đình, bình đẳng giới; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết 

thống…  

- Chủ trì phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận 

động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác Mặt trận cho cán 



 2 

bộ, công chức, đảng viên xã Cà Dy; mời cán bộ chuyên môn hướng dẫn, tập huấn 

cho nhân dân về kỹ thuật sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tự vươn lên thoát 

nghèo bền vững… 

- Hướng dẫn cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể 

chính trị-xã hội xã Cà Dy cách thức tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua 

“Quảng Nam chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”; cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... và chương trình công tác Mặt trận hằng năm. 

- Cung cấp mỗi số 02 tờ báo Đại Đoàn kết, 02 Bản tin Mặt trận cho cán bộ, 

công chức xã Cà Dy; xây dựng chuyên mục “Công tác kết nghĩa” trên trang thông 

tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tăng cường trao đổi thông tin giữa 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với UBND xã Cà Dy thông qua hệ thống thư điện 

tử, Q-office… 

1.2. Hỗ trợ xây dựng hệ thống chính trị cơ sở 

- Định kỳ hằng năm, chủ trì phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về 

công tác Đảng, quản lý Nhà nước và công tác Mặt trận cho cấp ủy, chính quyền, 

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội xã Cà Dy, Ban Công tác 

Mặt trận khu dân cư, Tổ đoàn kết; 

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cà 

Dy tham dự các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng công tác Mặt trận do Ủy ban 

Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức; 

- Tập trung hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng giám sát, phản biện xã 

hội; góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cho Ủy ban MTTQ 

Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội xã Cà Dy, Ban Thanh tra nhân dân, Ban 

Giám sát đầu tư của cộng đồng; 

- Hỗ trợ cán bộ, công chức xã Cà Dy tham quan, học tập kinh nghiệm tại một 

số địa phương trên địa bàn tỉnh. 

1.3. Hỗ trợ về an sinh xã hội 

- Hằng năm, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng 

quà cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn tại địa phương trong dịp Tết Nguyên đán; 

- Mỗi năm hỗ trợ xây dựng ít nhất 02 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có 

hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; hỗ trợ vốn hoặc phương tiện sản xuất cho hộ nghèo 

đủ điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững; 

- Ưu tiên hỗ trợ nhân dân xã Cà Dy khắc phục thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, 

sự cố nghiêm trọng; 

2. Đối với xã Cà Dy 



 3 

2.1. Thường xuyên duy trì chế độ thông tin 2 chiều về tình hình kinh tế-xã 

hội, an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội… của địa phương với cơ quan Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh; 

2.2. Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân địa 

phương thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, nghị quyết, quyết định của HĐND, UBND tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội, 

giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn miền núi;  

2.3. Định kỳ hàng quý, chịu trách nhiệm thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm 

tư nguyện vọng, dư luận xã hội; tình hình các tầng lớp nhân dân; kịp thời tập hợp, 

tổng hợp và phản ảnh ý kiến, kiến nghị của nhân dân tại địa phương về Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh; 

2.4. Chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh trong việc thực hiện các hỗ trợ về an sinh xã hội cho nhân dân địa 

phương; cam kết thực hiện giảm nghèo bền vững đối với những hộ nghèo được Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ về nhà ở, vốn hoặc phương tiện sản xuất. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí thực hiện công tác kết nghĩa với xã Cà Dy chủ yếu huy động từ 

nguồn tự nguyện đóng góp của cán bộ công chức, người lao động và quỹ công 

đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;  

- Từ nguồn kinh phí vận động hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

- Thủ trưởng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Chấp 

hành Công đoàn cơ quan tổ chức phổ biến, quán triệt trong cán bộ, đảng viên, công 

chức, người lao động cơ quan về mục tiêu, ý nghĩa của công tác kết nghĩa với xã 

Cà Dy; 

- Chủ trì, phối hợp với UBND xã Cà Dy dự kiến nội dung, chương trình phối 

hợp và kế hoạch thực hiện hằng năm; phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, 

rút kinh nghiệm trong công tác kết nghĩa; 

- Vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hỗ trợ thực hiện các 

chương trình an sinh xã hội tại xã Cà Dy nhằm giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, 

ổn định đời sống, thoát nghèo bền vững; 

2. Xã Cà Dy, huyện Nam Giang 

2.1. Đối với Đảng ủy xã 

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam và các đoàn thể-chính trị xã Cà Dy tích cực phối hợp triển khai thực hiện các 

nội dung, chương trình kết nghĩa; 

- Phân công cơ quan chủ trì, phối hợp với cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh tổ chức triển khai các hoạt động kết nghĩa tại địa phương. 
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2.2. Đối với UBND xã 

- Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm báo cáo cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện công tác kết nghĩa; tổ chức phổ biến, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và các 

tầng lớp nhân dân xã Cà Dy hiểu rõ về mục đích và ý nghĩa của công tác kết nghĩa;  

- Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các 

tổ chức thành viên thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các 

tầng lớp nhân dân địa phương phản ảnh với cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

để có cơ sở xây dựng kế hoạch hỗ trợ trong khả năng có thể của đơn vị.   

- Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp... tham gia 

thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại địa phương.  

2.3. Đối với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội xã 

- Phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự thống 

nhất về chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân; phối hợp tổ chức tuyên truyền, 

vận động đông đảo hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, trọng tâm là các cuộc vận động do Mặt trận 

Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội ở Trung ương, tỉnh và địa phương phát 

động; 

- Thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của 

nhân dân; tổng hợp phản ảnh, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp và 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

3. Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Văn phòng UBND xã 

Cà Dy chịu trách nhiệm làm đầu mối tham mưu cho hai bên triển khai, đôn đốc, theo 

dõi kết quả thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp này.  

4. Định kỳ hàng năm, hai bên có trách nhiệm phối hợp tổ chức sơ kết, đánh 

giá, rút kinh nghiệm trong công tác kết nghĩa; tổng kết giai đoạn 2018-2022; xây 

dựng chương trình phối hợp cho giai đoạn tiếp theo. 

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc hoặc có nội dung 

cần điều chỉnh, bổ sung thì hai bên phối hợp thống nhất bổ sung, điều chỉnh cho 

phù hợp./. 
 

 

TM. XÃ CÀ DY  

CHỦ TỊCH UBND XÃ 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Doãn Bing 
 

CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG NAM 

KT. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

 

 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Phi Hùng 

Phó Chủ tịch Thường trực  

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam 
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Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Dân vận Tỉnh uỷ; 

- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- UBND, BTT UBMTTQVN huyện Nam Giang; 

- UBND, UBMTTQVN xã Cà Dy; 

- Lưu: VT, UBMTTQVN tỉnh và UBND xã Cà Dy. 


