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  BẢNG ĐIỂM THI ĐUA NĂM 2016 
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 24/HD-MTTQ-BTT ngày 31/3/2016 của                                  

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh) 

 

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC 100 
 

1. 
Thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp theo quy định của Điều lệ MTTQ 

Việt Nam khoá VIII (có biên bản họp). 

 

20 

1.1. Cấp huyện: Tổ chức ít nhất 20 cuộc họp theo quy định (gồm: Ban Thường trực và 

Ủy ban MTTQ Việt Nam). 

15 

 

1.2. 
Cấp xã: Tổ chức đầy đủ các cuộc họp gồm: Họp Ban Thường trực: 02 lần/tháng và 

Ủy ban MTTQ Việt Nam: 04 lần/năm. Khi phát hiện 01 đơn vị cấp xã thực hiện 

không đảm bảo thì không chấm điểm mục này. 

 

05 

 

2. 
Củng cố, thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động các Ban tư vấn của Ủy ban 

MTTQ Việt Nam các cấp; phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên 

trong việc tham mưu và tổ chức triển khai công việc của Mặt trận các cấp. 

 

15 

 

2.1. 
Thành lập các Ban Tư vấn theo Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá VIII và Thông tri số 

17/TT-MTTW-BTT ngày 03/4/2015 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam. 

 

07 

 

2.2. 
Triển khai hoạt động và tổ chức đánh giá kết quả hoạt động, báo cáo đầy đủ theo 

quy định tại Công văn số 233/MTTQ-BTT ngày 14/10/2015 của Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc rà soát việc thành thành lập các Ban tư vấn 

của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; 

 

08 

 

3. 
Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban 

MTTQ Việt Nam các cấp với HĐND, UBND cùng cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và ký 

kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2016-2021: 

 

20 

 

3.1. 

 

 

Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ 

Việt Nam các cấp với HĐND, UBND và các cơ quan Nhà nước khác cùng cấp 

nhiệm kỳ 2011-2016. 

 

10 

- Cấp huyện: Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các Quy chế phối hợp công tác. 08 

- Cấp xã: Tổ chức đầy đủ việc đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công 

tác với HĐND và UBND cùng cấp. Khi phát hiện 01 đơn vị cấp xã không thực hiện 

thì không chấm điểm mục này. 

 

02 

3.2. Ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2016-2021: 10 

 - Cấp huyện: Tổ chức ký kết đầy đủ các Quy chế phối hợp công tác. 08 

- Cấp xã: Tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác với HĐND và UBND cùng 02 
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cấp. Khi phát hiện 01 đơn vị cấp xã không thực hiện thì không chấm điểm mục này. 

 

4. 

Tổ chức đánh giá thực hiện Quy chế phối hợp và thống nhất hành động giữa Ủy 

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

10 

- Cấp huyện: Tổ chức đánh giá thực hiện Quy chế phối hợp và thống nhất hành 

động. 

08 

- Cấp xã: Tổ chức đánh giá Quy chế phối hợp và thống nhất hành động. Khi phát 

hiện 01 đơn vị cấp xã không thực hiện thì không chấm điểm mục này. 

02 

5. Củng cố đảm bảo số lượng Ủy viên Thường trực và Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt 

Nam cấp huyện theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII.  

10 

5.1. Củng cố đủ số lượng Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam. 05 

5.2. Đảm bảo đủ số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam. 05 

 

6. 
Xây dựng kế hoạch thực hiện 06 tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt 

trận” theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, công chức, 

người lao động trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

 

05 

7. Ban hành văn bản hướng dẫn và kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng 

hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã (ít nhất 70% số xã trở lên). 

 

10 

 

8. 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các cấp theo quy 

định. 

10 

 + Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn và báo cáo kết quả. 06 

+ Tham dự đủ số lượng, đúng thành phần các hội nghị tập huấn công tác Mặt trận 

do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức. 

04 

II. CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 100 

1. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác vận động, tập hợp các tầng 

lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 

45 

 

1.1 

Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó: 

18 

- Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và xây dựng Chương trình hành động thực 

hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng 

Nam lần thứ XXI. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt 

Nam các cấp. Báo cáo kết quả cụ thể (các hình thức tuyên truyền trong nhân dân và 

kết quả từ những hình thức tuyên truyền đó, có dẫn chứng số liệu, địa chỉ rõ ràng). 

 

10 

  + Xây dựng Chương trình hành động. 02 

+ Tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả đảm bảo theo quy định. 08 

- Nắm bắt dư luận xã hội, tập hợp tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị hợp pháp, 

chính đáng của nhân dân để phản ánh định kỳ với cấp ủy, chính quyền và Mặt trận. 

Tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc, tổ chức các “diễn đàn”, “đối thoại trực tiếp” với nhân 

dân. Báo cáo đảm bảo chất lượng, đúng biểu mẫu và thời gian quy định (04 báo cáo 

gồm: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 01 năm). Mỗi báo cáo: 02 điểm. 

 
 

08 
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1.2 

Ban hành kế hoạch, triển khai thực hiện và báo cáo đầy đủ hoạt động tuyên truyền 

chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, của MTTQ Việt 

Nam... theo Hướng dẫn số 15/HD-MTTQ-BTT ngày 20/01/2016 của Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2016.  

 

05 

 

 
 

1.3 

Xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt và thực hiện việc học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính 

trị (khoá XI) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách 

về xây dựng Đảng hiện nay”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình “Rèn 

luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”, đề ra các tiêu chí hành động, việc làm cụ thể. 

 
 

04 

 

1.4 

Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và báo cáo cụ thể kết quả đổi mới (hình thức, 

nội dung) theo Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam” theo Kế hoạch số 31/KH-MTTQ-BTT ngày 25/11/2015 của Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam. 

 

10 

 

- Xây dựng kế hoạch; 05 

- Tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 05 

 

 

1.5 

Tổ chức tuyên truyền và báo cáo (có số liệu, hình thức tuyên truyền cụ thể) về 

đường lối đối ngoại, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về biển, đảo và 

phân giới, cắm mốc, nhất là quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá 

X) của Đảng nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, 

tầm quan trọng của biển, đảo trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chỉ thị số 

01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào 

toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình 

hình mới. 

 

 

04 

 

1.6 

Tuyên truyền, phổ biến nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến (nêu tên, địa chỉ 

cụ thể…) trong xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 

những cách làm hay, giải pháp tốt trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng 

lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo trên địa bàn. 

 

04 

2. Tuyên truyền phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các 

cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. 

15 

 

2.1 

 Tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm và kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, 

văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm 2016; hưởng ứng phong trào thi đua 

của cả nước “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng 

Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; tuyên truyền 

về các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh và địa phương phát động. (nêu rõ hình 

thức tuyên truyền). 

 

 

03 

2.2 Tuyên truyền việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh”; tuyên truyền kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức 

thành viên các cấp tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia… 

 

04 

2.3 Tuyên truyền các hoạt động chăm lo cho người nghèo; các hoạt động đền ơn, đáp 

nghĩa, từ thiện, nhân đạo, chăm lo các đối tượng chính sách, các đối tượng có hoàn 

cảnh khó khăn trong xã hội.  

03 
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2.4 Xây dựng, triển khai kế hoạch và báo cáo kết quả tuyên truyền nâng cao chất lượng 

cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016. 

 

05 

- Xây dựng kế hoạch. 02 

- Tổ chức thực hiện và báo cáo đầy đủ theo quy định. 03 

3. Tuyên truyền phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và chính 

quyền vững mạnh.  

 

17 

 

3.1 

Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền (báo cáo kết quả, nêu số liệu cụ thể về các 

hoạt động tuyên truyền) về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo Hướng dẫn số 16 /HD-MTTQ-BTT ngày 

15/02/2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

 

08 

- Có xây dựng kế hoạch tuyên truyền. 03 

- Tổ chức tuyên truyền và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 05 

3.2 Tổ chức hội nghị phổ biến và triển khai Luật MTTQ Việt Nam năm 2015; thực hiện 

Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành 

pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 - 2016”. 

 

03 

3.3 Tuyên truyền các hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và 

các đoàn thể chính trị - xã hội trong năm 2016. 

03 

 

3.4 
Tuyên truyền việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, nhất là 

trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch của chính quyền các cấp. 

03 

 

4. 

Tổ chức tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, 

chính sách ngoại giao và các hoạt động đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước 

và MTTQ Việt Nam các cấp nhằm tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất 

lượng hoạt động đối ngoại nhân dân.  

 

04 

5. Tuyên truyền về việc hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ 

thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai 

đoạn mới  

 

09 

 

5.1 

Tuyên truyền về kết quả thực hiện quy chế, chương trình phối hợp giữa Ủy ban 

MTTQ Việt Nam với chính quyền cùng cấp; Quy chế phối hợp và thống nhất hành 

động năm 2016 giữa các tổ chức thành viên; việc đổi mới công tác phối hợp tuyên 

truyền, hình thức tổ chức tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến. 

 

04 

 

 

5.2 

Tuyên truyền kết quả thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ 

Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Trong đó chú trọng tuyên 

truyền về kết quả củng cố, phát huy tính chất liên minh, phối hợp; xây dựng bộ máy, 

cán bộ và thực hiện chính sách đối với cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là Ban Công 

tác Mặt trận ở khu dân cư. Báo cáo nêu cụ thể nội dung đổi mới đem lại hiệu quả 

thiết thực. 

 

 

05 

 

6. Truyên truyền trên trang thông tin điện tử và Bản tin Mặt trận của Ủy ban MTTQ 10 
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Việt Nam tỉnh. 

 

 

6.1 

Cộng tác bài viết có chất lượng cho Bản tin Mặt trận 05 

+ Đăng từ 04 bài viết trở lên 05 

+ Đăng từ 03 bài viết 04 

+ Đăng 02 bài viết 03 

+ Đăng 01 bài viết 01 

 

 

 

6.2 

Cộng tác tin, bài đảm bảo nội dung, hình ảnh, mang tính thời sự (chậm nhất sau một 

ngày tổ chức hoạt động) cho Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh. 

 

05 

+ Đăng từ 10 tin trở lên 05 

+ Đăng từ 08-09 tin 04 

+ Đăng từ 06-07 tin  03 

+ Đăng từ 03-05 tin 02 

+ Đăng từ 01-02 tin 01 

III. CÔNG TÁC PHONG TRÀO 100 

1. Triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh”. 

60 

1.1  Chủ động báo cáo với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền cùng cấp và các tổ chức 

chính trị - xã hội xây dựng chương trình phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phù hợp với tình hình 

thực tế tại địa phương. 

 

05 

 

1.2 

Hiệp thương, phân công trách nhiệm giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội đăng ký ít nhất một nội dung công việc cụ thể, một mô hình tự 

quản để thực hiện Cuộc vận động. Đăng ký nội dung, mô hình cụ thể với Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Phong trào) trước ngày 30/7/2016. 

 

05 

 

1.3 

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng kế hoạch tổ chức Tọa đàm 

triển khai thực hiện cuộc vận động. Thảo luận, trao đổi các nhiệm vụ và giải pháp 

nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng việc công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, 

“Khu dân cư văn hoá”. 

 

05 

 

 

1.4 

Chủ động làm việc với Phòng Tài chính và đề nghị UBND cùng cấp tiếp tục bố trí 

kinh phí triển khai Cuộc vận động như cơ chế tài chính của cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” tại Thông tư 

144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014. 

Báo cáo kết quả phân bổ kinh phí thực hiện Cuộc vận động ở cấp huyện, cấp xã gửi 

về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Phong trào) trước ngày 30/7/2016. 

Mỗi KDC không đảm bảo đủ kinh phí hoạt động theo quy định (5 triệu/KDC vùng 

đồng bằng và 7 triệu/KDC các xã thuộc vùng khó khăn) không tính 01 điểm. 
 

           

 

05 
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1.5 Tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2016:  15 

 - Xây dựng kế hoạch; phối hợp tham mưu với cấp ủy, mời lãnh đạo huyện, thị, 

thành ủy; HĐND, UBND; Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tham dự. 

05 

 - Đổi mới về nội dung và hình thức tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc ở 

khu dân cư” năm 2016. 

05 

- 100% khu dân cư tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội: 

+ Địa phương có dưới 10 KDC chỉ tổ chức phần lễ hoặc phần hội, trừ 0,5 điểm; 

+ Địa phương có trên 10 KDC chỉ tổ chức phần lễ hoặc phần hội, trừ 01 điểm. 

 

05 

1.6 Tổ chức các hoạt động vì người nghèo cụ thể: 25 

- Xây dựng kế hoạch, văn bản triển khai vận động “Quỹ vì người nghèo” và các 

chương trình an sinh xã hội năm 2016. 

  03 

- Kiện toàn Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” các cấp khi có thay đổi; đổi mới 

nội dung, phương thức vận động, đảm bảo sử dụng nguồn “Quỹ vì người nghèo” 

đúng nguyên tắc, không để xảy ra sai sót. 

 

04 

 - Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 

2016; “Tết vì người nghèo” năm 2017. 

 

03 

- Xây dựng chương trình phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội và một số tổ chức 

thành viên có liên quan phân công nhiệm vụ cụ thể giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo 

bền vững. Báo cáo cụ thể số hộ nghèo đã thoát nghèo năm 2016 do các tổ chức nhận 

giúp đỡ.  

 

04 

+ Xây dựng chương trình phối hợp. 01 

+ Thực hiện và báo cáo kết quả cụ thể. 03 

 - Kết quả vận động “Quỹ vì người nghèo” cao hơn so với năm 2015 (kết quả tính đến 

ngày 20/11/2016). 

  04 

 - Báo cáo việc thu, chi Quỹ đúng định kỳ: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và năm. Mỗi báo cáo 

01 điểm. 

04 

- Các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%, có các hình thức phù hợp để chung tay 

giúp đỡ, tạo điều kiện hỗ trợ các hộ nghèo vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, 

vùng còn nhiều khó khăn ngoài địa phương (có báo cáo bằng văn bản). 

 

03 

2. Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp để thực hiện các chương trình phối hợp giữa Ủy 

ban MTTQ Việt Nam với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp. 

20 

 

2.1 
Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các Chương trình phối hợp về phong 

trào: Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; công tác phòng, chống 

tội phạm; ma tuý; HIV/AIDS; an toàn giao thông... 

 

02 

 
 

2.2 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền các phong trào toàn dân tham gia phòng, chống 

tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống HIV/AIDS, an toàn giao thông gắn 

với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Đưa tiêu chí KDC, TĐK, gia đình không có người phạm tội; không có ma túy và tội 

 
 

03 
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phạm ma túy; không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông vào việc bình xét, 

công nhận các danh hiệu thi đua: Khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa… 

 

2.3 

Tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình tự 

quản… Tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy; 

tội phạm; HIV/AIDS; An toàn giao thông… hoạt động có hiệu quả tại cộng đồng 

dân cư. 

 

05 

 

2.4 

Phối hợp với ngành Lao động-Thương binh-Xã hội cùng cấp tổ chức các hoạt động 

“Đền ơn, đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7); tổ chức 

các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ đối với nạn nhân chất độc da cam theo Chỉ thị 43-

CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư. 

 

05 

2.5 Tổng hợp biểu mẫu, báo cáo các chuyên đề đảm bảo thời gian quy định 05 

3. Công tác Cứu trợ theo Nghị định 64/2008/NĐ-CP. 20 

3.1 Khi có thiên tai hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, kịp thời báo cáo cấp 

ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức phát động, tiếp nhận, phân bổ nguồn Quỹ Cứu trợ đảm 

bảo nguyên tắc tài chính hiện hành. 

 

05 

 

3.2 

Đối với các trường hợp thiên tai, hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn đề nghị “Quỹ cứu trợ” 

cấp tỉnh hỗ trợ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Cứu trợ cấp huyện 

phải bảo đảm các thủ tục, hồ sơ theo Quyết định số 02/QĐ-MTTQ-BCT ngày 

05/12/2014 của Ban Cứu trợ tỉnh . 

Hồ sơ không đảm bảo, cứ 01 trường hợp không tính 0,5 điểm. 

 
 

05 

 

3.3 

Đảm bảo kinh phí cho hoạt động của Ban Cứu trợ cấp huyện theo Thông tư 

174/2014/TT-BTC ngày 17 /11/2014 của Bộ Tài chính. 

Đảm bảo kinh phí nhưng không gửi bản photo phân bổ kinh phí cho hoạt động cứu trợ 

về tỉnh (qua Ban Phong trào) trước ngày 30/7/2016, không tính 01 điểm. 

 
 

05 

3.4 Báo cáo việc thu, chi “Quỹ Cứu trợ” định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và năm kịp thời, 

đầy đủ; thực hiện công tác quyết toán nguồn quỹ điều chuyển hỗ trợ của tỉnh đảm 

bảo đúng thời gian quy định. 

 

05 

IV. CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 100 

1 Tham gia chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 

35 

1.1 Tham gia cùng với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp thành lập các tổ chức phụ 

trách bầu cử ở địa phương. 

04 

 

 

1.2 

Xây dựng các kế hoạch triển khai công tác bầu cử theo Quy trình hiệp thương, giới 

thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2016-2021 (theo Nghị quyết liên tịch số 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP-

ĐCTUBTWMTTQVN ngày 01/02/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ 

và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) và các văn bản hướng dẫn 

khác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (nếu có). Tối thiểu 05 kế 

hoạch, mỗi kế hoạch 02 điểm. 

 

 

10 

 

 Hướng dẫn Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với Thường trực HĐND,  
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1.3 UBND cùng cấp thực hiện đúng các bước quy trình hiệp thương, giới thiệu người 

ứng cử đại biểu HĐND cấp xã đảm bảo đúng quy trình. 
05 

 

1.4 

Giám sát và phối hợp với các tổ chức thành viên và Thường trực HĐND cùng cấp 

giám sát và vận động nhân dân giám sát quá trình tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử 

đảm bảo dân chủ và đúng pháp luật. 

 

06 

- Có xây dựng kế hoạch. 02 

- Tổ chức giám sát và báo cáo kết quả thực hiện. 04 

 

 

 

1.5 

Thực hiện chế độ báo cáo kịp thời (đúng tiến độ) và đầy đủ bằng văn bản về tình 

hình triển khai công tác bầu cử; biên bản các Hội nghị hiệp thương; báo cáo tình 

hình thực hiện các bước của Quy trình hiệp thương; báo cáo tình hình và kết quả tổ 

chức các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ giữa người ứng cử với cử tri để thực hiện quyền vận 

động bầu cử; báo cáo nhanh tình hình và kết quả bầu cử tại địa phương trong ngày 

bầu cử 22/5/2016; báo cáo tổng kết công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp... đảm bảo đúng thời gian 

quy định theo Hướng dẫn số 16/HD-MTTQ-BTT ngày 29/01/2016 của Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Tối thiểu 10 báo cáo, mỗi báo cáo 01 điểm. 

 

 

10 

2. Công tác tham gia xây dựng và tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật 10 

2.1  Công tác tham gia xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật: Phối hợp tổ chức 

việc góp ý vào các dự thảo Luật theo hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

và các văn bản quy phạm pháp luật của UBND, HĐND cùng cấp (có báo cáo bằng 

văn bản). 

 

04 

 

2.2 Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật:   06 

- Phối hợp hoặc chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện 

Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật bầu cử đại biểu Quốc 

hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Hoà giải ở cơ sở; Luật Tiếp công dân; Bộ 

luật dân sự (sửa đổi); Bộ luật hình sự; Bộ luật tố tụng hình sự; ...và các văn bản quy 

phạm pháp luật của Trung ương và địa phương có tác động trực tiếp đến người dân 

ở cơ sở. 

03 

- Triển khai Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 

chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013-2016” năm 2016 và 

triển khai thực hiện. Trong đó: 

 

03 

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kỹ năng hòa giải cho các thành viên “Nhóm 

nòng cốt” trong việc tuyên truyền PBGDPL đến nhân dân. 
02 

+ Hoàn thành việc nhân rộng mô hình tại xã và thành lập “Nhóm nòng  cốt” ở tất cả 

các KDC còn lại trên địa bàn. 
01 

3. Công tác giám sát và phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính 

quyền. 
25 

3.1 Về hoạt động giám sát: 19 

- Giám sát chuyên đề theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị. 13 

+ Có văn bản gửi cấp có thẩm quyền đề xuất nội dung giám sát theo quy định. 01 
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+ Xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề (có văn bản). 02 

+ Triển khai thực hiện kế hoạch giám sát trong năm 2016 đảm bảo theo quy định, có 

kiến nghị đề xuất sau giám sát và chủ động giám sát kết quả giải quyết của các 

ngành các cấp sau kiến nghị đề xuất (có báo cáo bằng văn bản). 

07 

 

+ Phối hợp với chính quyền cùng cấp đảm bảo kinh phí hoạt động cho Ủy ban 

MTTQ Việt Nam cấp xã (theo Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 

của HĐND tỉnh).  

03 

Kinh phí hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã không đảm bảo theo quy 

định thì trừ 0,25 điểm/01 đơn vị. 
 

- Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 04 

+ Xây dựng kế hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp 

giám sát việc thực hiện Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. 01 

+ Thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Pháp lệnh Thực 

hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. 

1,5 

 

+ Hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với 

UBND cùng cấp tổ chức việc bầu cử (khi hết nhiệm kỳ), bãi nhiệm, miễn nhiệm 

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tại địa phương theo quy định (có báo cáo kết 

quả). 

1,5 

- Tham gia hoạt động giám sát với các cơ quan Nhà nước. 02 

+ Phối hợp với Thường trực HĐND và UBND cùng cấp thực hiện nhiệm vụ giám 

sát theo quy định và chương trình giám sát hằng năm của HĐND. Tham gia giám sát 

liên ngành với với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp có liên quan theo quy 

định (có báo cáo). 

01 

+ Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp giám sát việc chấp hành pháp luật 

trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù năm 2016 và triển 

khai thực hiện (có báo cáo). 

01 

 

3.2 
 Về hoạt động phản biện xã hội:  

Có văn bản đề nghị cấp ủy, HĐND, UBND cùng cấp thông báo về các văn bản đề 

nghị phản biện trong năm 2016 và lựa chọn nội dung tổ chức phản biện. 

 

03 

3.3 Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 03 

 - Xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức các “diễn đàn nhân 

dân” tham gia góp ý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; “đối thoại trực tiếp” giữa 

người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. 

01 

 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch và báo cáo đầy đủ theo quy định. 02 

4. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng 

động 

08 

 

4.1 
Xây dựng kế hoạch (có văn bản) hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã triển 

khai hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của 

 

02 



 10 

 cộng đồng trên địa bàn để giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở và các công 

trình đầu tư trên địa bàn theo quy định (đây là nội dung giám sát theo Quyết định 

217 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị đối với cấp xã). 

4.2 Phối hợp với chính quyền cùng cấp bảo đảm kinh phí hoạt động cho Ban Thanh tra 

nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định. 

 

02 

Không đảm bảo đủ kinh phí theo quy định, trừ 0,25 điểm/01 ban. 

4.3 Triển khai giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở và giám sát tối thiểu 02 công 

trình, dự án đầu tư trên địa bàn cấp xã theo qui định và có báo cáo kết quả cụ thể. 

04 

5. Phối hợp tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử  08 

5.1 Phối hợp tổ chức tốt (có đổi mới nội dung, phương thức) các hội nghị tiếp xúc cử tri 

với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước và sau mỗi kỳ họp theo quy 

định.  

02 

5.2 Tổng hợp đầy đủ và báo cáo kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân (có 

phân theo từng lĩnh vực cụ thể và có đánh giá sơ bộ tình hình nhân dân) gửi về 

UBMTTQVN tỉnh. Ít nhất 02 báo cáo (6 tháng đầu năm và cuối năm). 
02 

5.3 Chuẩn bị tốt nội dung Thông báo công tác MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 

trong các kỳ họp của HĐND cùng cấp (có báo cáo). 02 thông báo, mỗi thông báo 

02 điểm. 

04 

6. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị 

của cử tri và nhân dân. 

05 

 

6.1 

Tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo Thông tri số 02/TTr-

MTTW-BTT ngày 12/02/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ 

Việt Nam. Lựa chọn một số vụ việc phức tạp, bức xúc để nghiên cứu và kiến nghị 

đến các cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của 

công dân; giám sát việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền đối với các vụ 

việc đã kiến nghị. 

 

1,5 

6.2 Thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân; tiếp nhận, nghiên cứu và chuyển đơn thư 

khiếu nại, tố cáo của công dân đến người có thẩm quyền và cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết (mở sổ theo dõi cụ thể), giám sát việc giải quyết của các cơ quan có thẩm 

quyền đối với các vụ việc đã kiến nghị và có báo cáo cụ thể. 

 

02 

6.3 Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân để giám sát, nắm tình hình nhân dân, 

báo cáo theo quy định. 

1,5 

 

7. 

Tham gia giới thiệu Hội thẩm Tòa án nhân dân: Phối hợp với Toà án nhân dân 

cùng cấp lựa chọn, giới thiệu người đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để 

HĐND cùng cấp bầu làm Hội thẩm Tòa án nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2016-

2021. 

 

02 

8. Tổ chức thực hiện và chế độ báo cáo. 07 

8.1 Xây dựng hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tham gia xây dựng chính 

quyền năm 2016. 

01 
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8.2 

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và triển khai thực hiện có hiệu quả từng nội dung 

theo hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Mỗi kế hoạch: 01 điểm; tổ chức 

thực hiện và có báo cáo: 1,5 điểm. Tối đa không quá 06 điểm. 

 

06 

V. CÔNG TÁC DÂN TỘC-TÔN GIÁO 100 

1 Công tác dân tộc:   50 

 

 

1.1 

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Về đổi mới nội dung, phương thức 

hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc” gắn với việc triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư “Về tăng 

cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Chỉ 

đạo điểm và xây dựng các mô hình về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc. 

 

 

10 

+ Có kế hoạch triển khai. 05 

+ Có chỉ đạo điểm và xây dựng các mô hình về đổi mới.  05 

 

1.2 

Có hình thức và biện pháp phù hợp nắm chắc tình hình về đời sống, tâm tư, nguyện 

vọng chính đáng của các vị già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào các 

dân tộc để kịp thời kiến nghị với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền địa phương 

giải quyết, đáp ứng được những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào các 

dân tộc. 

 

07 

+ Có xây dựng kế hoạch khảo sát. 05 

+ Có báo cáo kết quả khảo sát. 02 

 

1.3 

Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị 06/2008/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào các dân 

tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Chương trình hành động 

số 03-CTr/MTTW-ĐĐ của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Về phát huy vai 

trò người có uy tín trong cộng đồng người Hoa”  

 

10 

 + Có báo cáo hình thức triển khai. 07 

 + Có báo cáo kết quả thực hiện. 03 

 

1.4 

Có kế hoạch phối hợp xây dựng, bồi dưỡng phát huy vai trò người có uy tín, lực 

lượng cốt cán trong đồng bào các dân tộc thiểu số và trong cộng đồng người Hoa để 

tuyên truyền, vận động, tập hợp, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân. 

05 

+ Có xây dưng kế hoạch. 03 

+ Có báo cáo kết quả tổ chức thực hiện. 02 

 

1.5 

 Phối hợp tổ chức tuyên truyền, giới thiệu kết quả Đại hội XII của Đảng và các Nghị 

quyết, chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương cho các vị 

già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào các dân tộc. Vận động đồng bào 

các dân tộc tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao và tuyên truyền kết quả bầu cử đại biểu 

Quốc hội khoá XIV và đại biều HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.  

 

05 

+ Có xây dựng kế hoạch phối hợp. 03 



 12 

+ Có báo cáo kết quả triển khai. 02 

1.6 Phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc thiểu số tổ chức tốt những 

ngày lễ, hội truyền thống của các dân tộc và Ngày hội văn hóa các dân tộc đúng quy 

định của pháp luật; nhân dịp các ngày lễ hội tham gia tổ chức các đoàn thăm hỏi, 

động viên, tặng quà những người tiêu biểu trong các dân tộc và khi họ ốm đau, qua 

đời. 

 

05 

 + Có văn bản hướng dẫn cho cơ sở. 03 

 +Có báo cáo kết quả hoạt động của từng lĩnh vực. 02 

1.7 Kịp thời thông tin, báo cáo những vấn đề nảy sinh phức tạp mới về tình hình công 

tác dân tộc. Báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất theo đúng thời gian quy định. 

08 

+ Báo cáo kịp thời những vấn đề nảy sinh (sau thời điểm phát sinh vụ việc 02 ngày). 05 

+ Báo cáo chuyên đề đảm bảo nội dung, thời gian theo quy định. 03 

2. Công tác tôn giáo: 50 

 

 

2.1 

Vận động tín đồ, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên 

quan đến chính sách tôn giáo và công tác tôn giáo. 

Chủ động nắm bắt, tập hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời tâm tư nguyện vọng của chức 

sắc, tổ chức và đồng bào các tôn giáo kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương 

giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 

05 

+ Có xây dựng kế hoạch hướng dẫn. 03 

+ Có báo cáo tình hình tổ chức thực hiện. 02 

2.2  Có kế hoạch cụ thể tham gia triển khai xây dựng và phát huy vai trò của người tiêu 

biểu trong các tôn giáo theo sự chỉ đạo của cấp ủy địa phương và hướng dẫn của Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh.      

06 

+ Có kế hoạch tham gia. 04 

+ Có báo cáo kết quả thực hiện. 02 

2.3   Xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương hướng dẫn, 

tạo điều kiện cho tổ chức, chức sắc và đồng bào các tôn giáo tổ chức tốt các ngày lễ 

trọng của tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức thăm hỏi, động viên, 

tặng quà, thăm viếng các tổ chức, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo nhân các ngày 

lễ trọng của tôn giáo, tết Cổ truyền của dân tộc và khi chức sắc, nhà tu hành ốm đau, 

qua đời. 

 

08 

+ Có văn bản phối hợp hướng dẫn. 03 

+ Có báo cáo kết quả thực hiện. 05 

 

 

2.4 

Có kế hoạch và chủ động phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động, 

Thương binh và Xã hội khảo sát các mô hình tốt của các tôn giáo tham gia phát triển 

giáo dục mầm non; hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người 

nghèo, tàn tật; hoạt động bảo trợ xã hội (chăm sóc trẻ mồ côi, khuyết tật, người già 

 

 

05 
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không nơi nương tựa...) và hoạt động thiện nguyện; kịp thời phát hiện, biểu dương, 

khen thưởng các tập thể và cá nhân trong các tôn giáo đã có thành tích xuất sắc trong 

việc tham gia các hoạt động này. 

+  Có kế hoạch phối hợp. 03 

+ Tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện. 02 

 

 

 

2.5 

Phối hợp với ngành Tài nguyên và Môi trường cùng các tổ chức tôn giáo ở địa 

phương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai Chương trình phối hợp 

giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường với các tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (Giai 

đoạn 2015-2020). 

Vận động chức sắc, nhà tu hành, tổ chức và đồng bào các tôn giáo phát huy những 

giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo trong các mặt của đời sống  xã hội và 

các phong trào thi đua yêu nước. 

 

 

 

10 

+ Có xây dựng chương trình phối hợp. 05 

+ Có xây dựng mô hình điểm (nêu cụ thể các mô hình). 05 

 

 

2.6 

Phối hợp với Ban Tuyên giáo cấp ủy tổ chức tuyên truyền, giới thiệu Nghị quyết Đại 

hội XII của Đảng và các nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã 

hội của địa phương cho tổ chức, chức sắc, nhà tu hành, chức việc và tín đồ các tôn 

giáo. Vận động đồng bào các tôn giáo tham gia bầu cử và tuyên truyền kết quả bầu 

cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

 

 

04 

+ Có xây dựng kế hoạch phối hợp.  02 

+ Thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện. 02 

2.7 Phát huy vai trò của lực lượng cốt cán, các vị chức sắc, nhà tu hành và những người 

tiêu biểu trong các tôn giáo tham gia các hoạt động của Mặt trận TQVN. Phối hợp tổ 

chức tập huấn nghiệp vụ về công tác tôn giáo cho cán bộ Mặt trận cấp huyện, cấp xã. 

04 

 + Nắm vững và có báo cáo lực lượng cốt cán tại địa phương. 02 

+ Có tập huấn cán bộ làm công tác tôn giáo. 02 

2.8 Kịp thời thông tin, báo cáo đột xuất những vấn đề nảy sinh phức tạp mới về tình 

hình công tác tôn giáo. Báo cáo chuyên đề theo đúng thời gian quy định.. 

08 

+ Báo cáo kịp thời những vấn đề nảy sinh (chậm nhất sau thời điểm phát sinh vụ 

việc 02 ngày). 

05 

+ Báo cáo chuyên đề đảm bảo nội dung, thời gian theo quy định. 03 

VI. CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN, NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC 

NGOÀI; THI ĐUA-KHEN THƯỞNG  VÀ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG 

100 

1. Công tác đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài  25  

1.1 Hướng dẫn công tác Đối ngoại nhân dân và công tác đối với  người Việt Nam ở 

nước ngoài năm 2016. 

05 

1.2 Kế hoạch (hoặc công văn) phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan liên  
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quan triển khai các nội dung tại điểm 1.1 Hướng dẫn số 22/HD-MTTQ-BTT ngày 

03/3/2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác đối ngoại 

nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài năm 2016; 

05 

1.3 Phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các địa phương kết nghĩa; giữa các địa 

phương có chung đường biên giới; tổ chức các Đoàn thăm, chúc mừng nhân các 

ngày lễ lớn của đất nước Lào và Tết Punpimay. Nêu kết quả cụ thể trong báo cáo 6 

tháng, báo cáo năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện. 

 

05 

1.4 Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối 

ngoại nhân dân trong tình hình mới”. 

05 

1.5 Phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác đối ngoại cho cán 

bộ làm công tác Mặt trận các cấp.  

05 

2. Công tác thi đua, khen thưởng. 25 

2.1 Đăng ký thi đua trong Quý I/2016 (Tính ngày ghi của Bưu điện). 05 

Nếu đăng ký thi đua chậm (sau quý I/2016). 04 

2.2 Xây dựng kế hoạch hoặc có công văn phát động thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; 

02  

 

2.3 Báo cáo kết quả triển khai phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

03 

2.4 Tổ chức ký cam kết thi đua giữa cấp xã với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện 

(thể hiện trên biên bản cụ thể). 

05 

2.5 Sơ kết, tổng kết phong trào thi đua theo yêu cầu của Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh. 

05 

2.6 

 

Hồ sơ, thủ tục khen thưởng đảm bảo đúng hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh và Quy chế thi đua - khen thưởng của Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh. 

 

05 

Nếu có 01 hồ sơ đề nghị khen thưởng không đảm bảo yêu cầu, không đúng thời gian 

quy định. 

04 

3. Công tác Văn phòng 50 

3.1 Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ gửi về Văn phòng cơ quan Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Báo cáo tháng (trước ngày 20 hằng tháng); báo cáo quý 

(trước ngày 20 của tháng cuối quý) và báo cáo năm (trước ngày 20/11 của năm). 

 

 

 

21 
- Thiếu mỗi báo cáo tháng, trừ 01 điểm; 

- Thiếu mỗi báo cáo quý I, 6 tháng, 09 tháng trừ 02 điểm;  

- Thiếu báo cáo năm, trừ 03 điểm; 

- Báo cáo gửi chậm (so với thời gian quy định), trừ 0,5 điểm/01 báo cáo. 

- Nội dung báo cáo chưa đảm bảo yêu cầu trừ từ 0,5 đến 01 điểm/01 báo cáo. 
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3.2 

Thực hiện đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo Hướng dẫn số 91/HD-

MTTW-BTT, ngày 08/4/2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ 

Việt Nam. 

 

03 

Ban hành văn bản không đúng thể thức quy định, trừ 0,5 điểm/01 văn bản. 

3.3 Thực hiện một cách khoa học, hiệu quả công tác văn thư và công tác lưu trữ nhằm 

phục vụ việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ. 

02 

Lưu trữ văn bản (hướng dẫn của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh) không đầy đủ, 

thiếu khoa học, trừ từ 0,5 đến 01 điểm. 

 

3.4 Thực hiện chế độ báo cáo khác. 14 

 - Báo cáo công tác đối ngoại nhân dân 06 tháng và năm (mỗi báo cáo 04 điểm).  08 

- Thực hiện đầy đủ báo cáo chuyên đề và đột xuất... theo yêu cầu; có các văn bản 

hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận 

theo kế hoạch, hướng dẫn... của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về 

lĩnh vực văn phòng.  

 

06 

- Thiếu mỗi báo cáo chuyên đề, trừ 01 điểm. 

- Báo cáo gửi chậm (so với thời gian quy định), trừ 0,5 điểm/01 báo cáo. 

3.5 Thực hiện chế độ hội họp. 10 

 - Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh tổ chức, đạt điểm tối đa. 

 

 

- Vắng mỗi cuộc họp, hội nghị (không báo cáo) trừ 03 điểm; có báo cáo trừ 01 

điểm. 

 TỔNG CỘNG 600 
  

 

 
 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Phi Hùng 
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