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Uy ban nhan dân thành phô (sciu đây viêt tãt là UBND thành pho) và ư ỷ
ban Mặt trận Tô quộc Việt Nam thành phố {sau đây viết tắt ỉà ủy ban MTTQ
Việt Nam thành phổ) thống nhất ban hành Quy chế phối họp cong tác giưá
ƯBND thành phô và Uy ban MTTQ Việt Nam thành phố như sau'
Điều 1. Nguyên tắc chung
Quan hệ giữa UBND thành phố và Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố là
quan hẹ phôi hợp và tạo điêu kiện thuận lợi đê các bên thực hiện tốt chức năng
nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Công tác tập hợp, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân
UBND thành phô và Uy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối họp chặt chẽ
trong công^tác tập họp, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với việc
phát huy dân chủ trong đời sống xã hội; nhằm tuyên truyền, vận động, độne viên
cac tang ỉơp nhan dân thực hiện tôt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiẹn tểt
cac nhiẹm vụ chinh tri, kinh tê, văn hóa - xã hội, quôc phòng - an ninh vả phát
huy mọi nguồn lực trong và ngoài thành phố, góp phần xây đựng thành phố ngay
càng phát triển bền vững.
Điều 3. v ề công tác tham gia xây dựng pháp luật và thực hiện pháp luật
1.
Khi có yêu cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND - UBND và ủ y
ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc thu thập ý kiến của nhân dân tham gia vào cac
dự thảo văn bản pháp luật...thì UBND thành phố có trách nhiệm phối hơp với
Ban Thường trực ủ y ban MTTQ Việt Nam thành phố để to chưc lấy ý kiên và
tông hợp ý kiến tham gia bầng văn bản, gửi đến cơ quan theo yêu cẩu.
^ ^ 2. Khi xây dựng, bô sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật của
UBND thành phố có liên quan đén quyền và trách nhiệm của ủ y ban MTTQ
Việt Nam thành pỉtó và các Tổ chức thành viên của Mặt trận, chế độ, chính sách
cán bộ, quyền và lọi ích hợp pháp của nhân dân...thì cơ quan chủ trì soạn thao
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gửi dự thào văn bán để lấy ý kiến tham gia của ủ y ban MTTQ Việt Nam thành
phố và các Tổ chức thành viên của Mặt trận.
Trons thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đưọc dụrthảc»vãn bản
Ban Thươno trực Uy ban MTTQ v iệt Nam thạnh phố và các Tồ chức thành
viên cua Mạt trạn 00 trách nhiệm tham gia ý kiến băng văn bàn về các dự thảo
đo và eưi về cho UBND thanh pho hoạc cơ quan chủ t ì soạn thảo đề tẳnghợp.
C a quỉn chủ tn so™ thào co trách nhiệm nghiên cứ u , tiếp thu ý kiến góp ý của
Ban Thương trự cU y ban MTTQ Viẹt Nam thành phố và cấc Tồ chức thành V ên
? s
,
trường lwp.c n cô n h ẵu ỷ kiến kháo nhau t u báo cáo lên co quan
Cấp trên xem xét, quyết định.
.
3 UBND thành phố cọ trách nhiệm gửi cho Ban Thưímg trực ũ y ban
MTTQ Việt Nam
phô những văn b ĩn pháp
ta n h à n h ^
T W n o rnrc Uv ban MTTQ Viêt Nam thanh phổ có trách nhiệm phôi hợp \ ỚI

m c đ t

ban đ i «
™
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Ì Ễ S o S X m ĩh à :
trách nhiệm của Mặt trận thì Ban Thường trực ủ y ban MTTQ Việt Nam thanh
pho co kể hoạch triển khai, hướng dẫn thực hiện.
^
^
^ ,
4. UBND thành phố có trách nhiệm tập hợp những ý kiến, kiến n g h i đê
xuất cuà Ban Thường trực Uy ban MTTQ v iệ t Nam thành pho và các Tố chức
th tỉh viên của M ặu rận về d ự tó n c h ir c ig tìn h xây
Xô s
nhao lùât cua UBND thành phố, về các văn bàn của UBND thánh pho Knong
phu hợp vm tinh hình thực tê đê UBND thành phố kịp thòi xem xét, sứa ôi,
c ọ n

bồ sung cho phù hợp.
___
Điều 4. Về công tác bầu cữ đại biẽu Quốc hội, đại biểu Hội đông nhân
t

dân các câp
_ _ ,
. Trr.xĩT^
Trong. công tác bầu cừ đại biều Quốc hội đại biểu HĐND các câp UBND
thành nhữ và Uv ban MTTQ Viêt Nam thành phố phối hợp thực hiện chức năng,
hướng dan, chi đạo các cỡ quan dơn vị liên quan thực hiện cõng tác bâu cừ.
Điều 5. v ề công tác phối họ'p ticp xúc cu tri
,
f
.
1. Đai diện UBND thành phố được mới tham dự cácđ ọ t.ti ế p xúc cừ tri
với đai biểu HĐND thành phố. Ban Thường trực Ụỷ ban MTTQ iệt 'am a
phố chủ tri hội nghị tiếp xúc cử tri theo quy định của pháp luật.
2 Tai hôi nahi tiép xúc cú tri, đại diện UBND thành phố có trách nhiệm
trả
mắc của
c T l í n quan dến các S h vực do
UBND thành phố quản lý,
^
Điều 6. v ề tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân
;
ì Ban Thường trực Uy ban MTTQ Việt Nam thành phô có kế hoạch phôi

ầ s Nha nước, của tình và của thành phô; vạn động nhân dân thực hiện p áp
2

*

lệnh thực hiện dân chủ ỏ- xã, phường; tham gia hoạt động hòa giải ỡ khu dân cư.
Các cuộc vận động mang tính toàn diện thì Ban Thường trực ủ y ban MTTQ
Việt Nam thành phố, các ca quan trực thuộc ƯBND thành phố phối hợp xây
dựng. Các cơ quan nhận được yêu cầu phối họp có trách nhiệm tham ơia y kiến
đê đảm bảo kê hoạch có tính khả thi cao.
2. Đối với các cuộc vận động nhân dân do ƯBNĐ thành phố đề nghị Ban
Thường trực ủ y ban MTTQ Việt Nam thành phổ chủ tri, thì ƯBND thanh phố
thảo
vói Ban Thườnê trực ủ y ban MTTQ Việt Nam thành phố về mục tiêu
yêu câu, nội dung và các bước tiến hành cuộc vận động; đồng thời bảo đảm các
điều kiện để Ban Thường trực ủ y ban MTTQ Việt Nam thanh phố m en khai.
Đôi với cuộc vận động do UBND thành phổ phát 'độne cần có sự tham gia của
Ban Thường trực ủ y ban MTTQ Việt Nam thành phố thì ƯBND thành phố mơi
đại diện Ban Thường trực ủ y ban MTTQ Việt Nam thành phố tham gia.
3. Đôi với các cuộc vận động nhân dân do Ban Thường trực ủ y ban
MTTQ Việt Nam thành phố đề xướng và chủ trì thì Ban Thường trực ủ y ban
MTTQ Việt Nam thành phố thảo luận với UBND thảnh phổ trước khi tiến hành.
ỰBND thành phô tham gia ý kiến về mục tiêu, yêu cầu, nội dung và tạo điều
kiện để Ban Thường trực ủ y ban MTTQ Việt Nam thành phổ tổ chức trien khai
cuộc vận động.
4. Đối với các cuộc vận động đo Ban Thường trực ủ y ban MTTQ Việt
Nam thành phổ triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường
trực Uy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực ủ y ban MTTQ
Việt Nam tỉnh, thì UBND thành phố phối họp, tạo điều kiện để Ban Thường trực
Uy ban MTTQ Việt Nam thành phố thực hiện.
Điều 7. v ề công tác tiếp công dân và giải quyết đon thư khiếu nại, tố
cáo của công dân
1. Định kỳ vào ngàỵ 10 và 20 hàng tháng, Ban Thường trực Ưỷ ban
MTTQ Việt Nam thành phô cử đại diện tham dự buổi tiếp công dân cùng Chủ
tịch UBND thành phố tại trụ sờ tiếp công dân của UBND thành phố.
2. Ivhu Ban Thưòĩig trực Ưỷ ban MTTQ Việt Narn thành phố chuyển đơn
thư khiêu nại, tổ cáo của công dân đến UBND thành phố để xem xét, giải quyết
theo thâm quyền thì ƯBND thành phổ thông báo kết quả giải quyết theo thời
gian quy định của pháp luật cho Ban Thường trực Uy ban MTTQ Việt Nam
thành phổ để thông báo cho công dân.
( 3. Đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phổ được
moi dự các cuộc họp của hội đông tư vân xét, giải quyết khiếu nai, tố cáo của
thành phố.
^ 4. Định kỳ 6 tháng 01 lần, Ban Thường trực Ưỷ ban MTTQ Việt Nam
thành phô có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các tầna
lớp nhân dân gửi đến UBND thành phố để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền
Điều 8. v ề hoạt động giám sát, kiểm tra

1. Thông qua các hoại động giám sát của Ban ThưÒTìg trực ủ y ban MTTQ
Việt Nam thành phố, nếu phái hiện nhừng văn bản quy phạm pháp luật do
UBND thành phố ban hành có dấu hiệu trái pháp luật, hoặc không phù hợp với
thực tiễn thì Ban Thường trực ủ y ban MTTQ Việt Nam thành phổ kiến nghị
bàng văn bản với UBND thành phố; UBND thành phổ xem xét và quyết định xử
lý đổi với các văn bản quy phạm pháp luật đó và trả lời băng văn bản cho Ban
Thường trực ủ y ban MTTQ Việt Nam thành phổ.
2. Thông qua các hoạt động giám sát của Ban Thường trực ủ y ban MTTQ
Việt Nam thành phố. nếu phát hiện những vụ việc do cơ quan Nhà nước, cán bộ
cône chức có biểu hiện vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích xã hội, quyền
và lợi ích họp pháp của công dân, thì Ban Thường trực Uy ban MTTQ Việt Nam
thành phố kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thâm quyên xem xét, xử ỉý và có
văn bản trả lời kết quả xử lý cho Ban Thường trực Uy ban MTTQ Việt Nam
thành phổ theo luật định.
UBND thành phổ và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phổ khi
nhận được đon khiêu nại, lô cáo của công dân do Ban Thường trực Uy ban
MTTQ Việt Nam thành phố chuyển đến phải xem xét, giải quyết theo thẩm quỵền
và theo quy định của Luật Khiếu nại, Tố cáo và thông báo kêt quả giải quyêt băng
văn bản cho Ban Thườne trực ủ y ban MTTQ Việt Nam thành phố biết.
3. UBND thành phố phối hợp Ban Thường trực ủ y ban MTTQ Việt Nam
thành phố chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm
đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đông nhân dân, UBND câp xã
đúns. theo quy định.
ƯBNĐ thành phố tạo điều kiện để Ban Thường trực ủ y ban MTTQ Việt
Nam thành phố tổ chức, hướng dẫn cho việc hoạt động của Ban Thanh tra nhân
dân xã, phườns., Ban Giám sát đầu tư của cộng đông thực hiện nhiệm vụ theo
quy định của pháp luật.
4. Các vụ khiếu nại, tổ cáo của công dân có liên quan đên chính sách đoàn
kết dân tộc, tôn giáo: vi phạm nghiêm trọng quyền dân chủ của công dân, cân
thanh tra. kiểm tra thì UBND thành phố mời đại diện Ban Thường trực Uy ban
MTTQ Việt Nam thành phố tham gia với Đoàn thanh tra, kiêm tra của cơ quan
nhà nưó-c với tư cách là thành viên để xem xét và kiến nghị cách giải quyết.
5. Khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở địa phương, UBND thành
phổ có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét, tiếp thu, kiến nghị của Ban Thường
trực ủ y ban MTTQ Việt Nam thành phô và các ý kiên phản ánh của nhân dân
thônơ qua Ban Thường'trực ù y ban MTTQ Việt Nam thành phố, đồng thời tạo
điều kiện thuận lợi cho Ban Thường trực ủ y ban MTTQ Việt Nam thành phô và
nhân dân thực hiện quyền kiểm tra, giám sát ở địa phương.
6. UBND thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực ủ y ban
MTTQ Việt Nam thành phố và các Tồ chức thành viên của Mặt trận phát huy
sức mạnh Đại đoàn kểt toàn dân tộc để chủ động phòng ngừa, phát hiện và kiên
nohị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, lãng
4

phí, đồnạ thời hướng đẫn, giúp đỡ, động viên và bảo vệ nhân dân khi họ thực
hiện quyên giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy đinh cua
pháp luật.
^ 7. Hằng năm, ƯBND thảnh phố quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho Ban
Thường trực ủ y ban MTTQ Việt Nam thảnh phố trong việc phối hợp thực hiện
Kẹ hoạch giám sát và phản biện xã hội theo Quy chế giám sát và phản biện xã
hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ban hành kèm theo Quyet
định sô 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.
Điều 9. v ề thực hiện Quy chế dân chủ ở CO' sở
, 1; UBND thành phố vả Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành
phô phôi họp hướng dẫn, chỉ đạo UBND, Ban Thường trực Uy ban MTTQ Viẹt
Nam các xã, phường thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chu
chốt do HĐND cấp xã bầu và trưởng thôn, tổ trường tổ dân phố; giám sát cán
bộ, công chức, đảng viên ỏ- khu dân cư.
2.
Ban ĩhựờng trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phổ phổi hop với
ỰBND thành Ị3hô tô chức vận động nhân dân thực hiện Quy chế dân chu ở cơ
sơ; phôi hợp tô chức, hướng dẫn nhân dân xây dựng và thực hiện hươna ước
quy ước và các hình thức tự quản ở thôn, làng, tổ dân phố phù họp vơi chu
trương, đường lôi chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nươc, góp phần xay
dựng và bảo vệ chính quyền cơ sở vững mạnh đúng theo Quy định ve việc Mạt
trận Tô quôc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng
Đáng, Chính quyên trong sạch, ban hành kèm theo Quyết đinh số 218-ỌĐ/T\V
ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.
Điều 10. v ề tham gia các kỷ họp, phiên họp
1. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố được
mời dự các phiên họp của UBND thành phố khi bàn về các vấn đề có liên quan
đên hoạt động của Mặt trận, đến quyền và nghĩa vụ của các tầng lóp nhan dan
đên các giai tâng trong xã hội.
2. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch ƯBND thành phố được mời dự các kỳ họp
của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, hoặc cuộc họp của Ban Thương trưc
Ưy ba“ MT T9 v iệt Nam thành Phố khỉ bàn về các vấn đề có liên quan đến cong
tác quản lý của Nhà nước, quản lý xã hội và để phổi hợp thực hiện các chương
trình công tác có liên quan.
°
* Ti ; 3 ? í f c,kỳ h° p, thường kỵ của ủ y ban MTTQ Việt Nam thảnh phố, lãnh
đạo UBND thành phố thông báo tình hình kinh tể - xa hội, quốc p h o n g -a n ninh
Uèĩ quan khf° ờ í ịa Phươnê> thông báo các chủ trương của
uÁ ??
phô; tiêp thu ý kiến kiến nghị của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thanh
phô đẽ xem xét, giải quyêt theo thâm quyền.
Điều 11. v ề hoại động đối ngoại nhân đân
TT- u ì ' “ i * ?hu° ng trình hoạt động đối ngoại nhân dân, Ban Thườne trưc
Uy ban MTTQ Việt Nam thành phố thảo luận với UBND thành pho về ke

hoạch, nội dung chương trình, UBND thành phố có trách nhiệm tham gia đóng
góp ý kiên tạo điêu kiện thuận lợi để Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam
thành phô triên khai có hiệu quả.
2. Khi UBND thành phố tiến hành các hoạt động đối ngoại có liên quan
đên hoạt động đôi ngoại nhân dân của Mặt trận thì mời đại diện Ban Thường
trực Ưỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố tham gia.
Điều 12. v ề lảnh phí hoạt động của ủ y ban MTTQ Việt Nam thành phố
1. Hàng năm. Ban Thường trực ủ y ban MTTQ Việt Nam thành phố lập
dự toán ngân sách của đơn vị gửi đến UBND thành phố (qua phòng Tài chính Kê hoạch thành phô) để tôrm hợp giúp UBND thành phố trình HĐND thành phổ
thông qua theo luật định.
Trường họp có hoạt động đột xuất, hoạt động phát sinh mới, chưa đưcrc
bố trí kinh phí. Ban Thường trực ủ y ban MTTQ Việt Nam thành phố lập dự
toán kinh phí bổ suns, đề nghị ỊĨBND thành phố xem xét và bổ sung kinh phí
íhực hiện.
2. UBND thành phô chi đạo các cơ quan chuyên môn thuộc ƯBND thành
phố và UBND cấp dưới bảo đảm kinh phí hoạt đồng hàng năm cho cuộc vận
động “Toàn dãn đoàn kêt xây dụng đời sông văn hóa ở khu dân c ứ \ hoạt động
của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, Ban Giám-sát đầu tư của cộng đồng và
các hoạt động khác theo quy định.
V .
3. Đối với những cône việc được UBND thành phố giao cho cơ quan Nhà
nước trực thuộc UBND thành phổ thì cơ quan đó phối hợp với Ban Thường trực
Úy ban MTTQ Việt Nam thành phố, căn cứ nguồn kinh phí được cấp cho công
việc này {nếu có), cơ quan Nhà nước có thấm quyền phân bổ kinh phí cho ủ y ban
MTTQ Việt Nam thành phổ tương ứng với nhiệm vụ cụ thể được phân công.
Điều 13. v ề làm việc liên tịch và chế độ thông tin báo cáo:
1. Chủ tịch ƯBND thành phổ vả Chủ tịch ủ y ban MTTQ Việt Nam thành
phố tổ chức làm việc liên tịch mỗi năm 02 lần vào cuối quý II và quý IV để đánh
giá việc thực hiện Quy chế và trao đổi bố sung những vấn đề cần phổi hợp; khi
cần thiết sẽ làm việc liên tịch bất thường. Thời gian, chương trình nội đung làm
việc do Văn phòng HĐND và UBND thành phố và Ban Thường trực ủ y ban
MTTQ Việt Nam thành phổ phối họp chuẩn bị.
2. Định kỳ 6 tháng 01 làn, UBND thành phổ và Uỷ ban MTTQ Việt Nam
thành pho có thông báo bằng văn bản về tình hình hoạt động của mỗi cơ quan.
3. Định kỳ 01 năm 01 làn, UBND thành phố và Uỷ ban MTTQ Việt Nam
thành phố tổ chức (hoặc thông báo bằng văn bản) đánh giá việc thực hiện quy
chế phố hợp giữa hai co- quan.
4. Giao cho Vãn phòng HĐND-UBND thành phố chuẩn bị nội dung,
chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức hội n&hị đánh giá Quy chế phối hợp
hàne năm.

Điều 14. Tổ chức thực
* hiện
0
1. UBND thành phô và ư ỷ ban M ỈT Q Việt Nam thành phổ căn cứ theo
chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện đúng các nôi đung của quy
chế này.
2. Khi các CO' quan Nhà nước và Ưỷ ban MTTQ Việt Nam cấp trên ban
hành những quy định khác với những quy định tại quy chế này thì thực hiện
thẹo quy định của câp trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những
điêu khoản không phù họp với tình hình thực tể cần bổ sung, sửa đổi thì phối
hợp bô sung, sửa đôi cho phù họp.
3.
Quy chế này đã đựợc UBND thành phố và Ban Thường trực Ưỷ ban
MTTQ Việt Nam thành phô thông quạ, có hiệu lực thi hành ngày kể từ ngày
.... /...».../2015, thay thế cho Quy chế số 02/QC/UBND-UBMT, ngay 25/5/2012
của ƯBND thành phố và ủ y ban MTTQ Việt Nam íhành phổ./.
TM . ƯỶ BAN NHÂN
irCUTT TĩíPTrĩ

TM . BTT ƯỶ BAN MTTQ V ĨỆT NAM
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UBND THÀNH PHỐ ĐOÀN TNCS HÒ CHÍ MINH
THÀNH PHỐ KON TUM

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

SỐ:^£^/QCPH-ƯBND-ĐTN

TP. Kon Tum, n g à ỵ ^ th á n g § năm 2013

QUY CHẾ
Phối hợp công tác giữa ú y ban nhân dân thành phố
và Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
thành phố Kon Tum
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Găn cứ Luật Thanh niên sổ 53/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày ] 9 tháng 12
năm 2007;
Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/2012-NQLT/CP-BCHTWĐTN, ngày
14/12/2012 của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh vê việc Ban hành Quy chê phôi hợp công tác của Chính phủ và Ban chấp
hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
^ Thực hiện Công văn sổ 375/UBND-VX, ngày 04/3/2013 của UBNĐ tỉnh
về việc triển khai thực hiện NQLT số 01 /NQLT-TTCP-BCHTWĐTN;
Để tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác, thực hiện có hiệu quả chức
năng, nhiệm vụ của môi bên theo quy định của p h áp ju ât. ú y ban nhân dân
thành phố (viết tắt là UBND thành phố) và Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh thành phố Kon Tum (viết tắt là Thành đoàn) thống nhất ban hành Quy chế
phối hợp công tác như sau:
■ ;
Điều 1. Nguyên tắc chung
Quan hệ công tác giữa UBND thành phố và Thành đoàn là quan hệ phổi
hợp, tạo điêu kiện thuận lợi đê hai bên thực hiện tôt chức năng, nhiệm vụ của
mình theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Trách nhiệm của UBND thành phố
1. Phổi hợp với Thành đoàn:
a) Tăng cường giáo dục lý tường cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức,
lôi sông, ỷ thức châp hành pháp luật, kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên,
thanh thiêu niên, nhât là trong học sình, sinh viên, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ
đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa;
b) Thực hiện tốt công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên các DTTS, thanh
niên tín đô, tôn giáo; tô chức các hoạt động giao lưu của thanh niên, mở rộng
hợp tác với các tổ chức thanh niên tiến bộ trong và ngoài tỉnh.
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3. Thực hiện tốt công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên các DTTS, thanh
niên tín đồ, tôn giáo; tổ chức các hoạt động giao lưu của thanh niên, mở rộng
hợp tác với các tổ chức thanh niên tiến bộ trong và ngoài tỉnh.
4. Xây dựng hệ thống tổ chức Đoàn từ thành phố đến cơ sở vững mạnh về
mọi mặt. Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn trong các phong trào thanh
niển, chủ động đề xuất các nội dung, chương trình, kê hoạch với UBND thành
phố nhằm phát huy tính xung kích, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên. Xây
dựng các nội dung công tác Đoàn và phong trào thanh niên phù hợp VOI yeu can,
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tê - xã hội của thành phô.
5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức đào tạo,
dạy nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sông cho thanh niên,
6. Chỉ đạo các cấp Đoàn cơ sở tích cực tổ chức hoạt động nhằm bảo vệ,
chăm sóc, bồi dưỡng, giáo dục thiếu niên, nhi đông phát triên toàn diện.
7. Tuyên dương, giới thiệu mô hình mới, gương người tôt việc tôt vê thanh
niên trên các phương tiện truyền thông, các hoạt động có ích góp phân cô vũ,
khích lệ thanh thiếu niên tham gia đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đẩt nước.
8. Tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của
cấp trên hoặc của ƯBND thành phố có liên quan đên quyên lợi và nhiệm vụ cúa
Thành đoàn khi có vãn bản đê nghị.
9. Hàng năm, cung cấp kịp thời cho UBND thành phố thông tin, nội dung
chương trình công tác, kết quả thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tê
- xã hội của Thành đoàn.
10. Cử lãnh đạo tham gia làm thành viên các Ban chỉ đạo (nêu có liên
quan) thực hiện các nhiệm vụ của UBND thành phố và các đoàn kiểm tra, giám
sát việc chấp hành pháp luật, việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan
trực tiếp đến quyền và lợi ích của thanh thiếu niên, nhi đông trên địa bàn khi có
văn bản đê nghị của UBND thành phô.
Điều 4. Chế độ hội họp và thông tin báo cáo
1. Chủ tịch hoặc các Phó Chủ tịch ƯBND thành phố được Thành đoàn mời
dự các cuộc họp bàn về các vấn đề có liên quan đên công tác quản lý nhà nước
về thanh thiếu niên, nhi đồng và phối hợp thực hiện chương trình công tác có
liên quan.
2. Bí thư hoặc Phó Bí thư Thành đoàn được UBND thành phô mời tham gia
các phiên họp thường kỳ, các cuộc họp của UBND thành phố bàn vê nội dung
có liên quan đến thanh niên, công tác thanh niên.
3. Định kỳ 06 tháng 01 lần, UBND thành phổ và Thành đoàn thông báo
bàng văn bản về tình hình hoạt động của mồi cơ quan.
4. Định kỳ 01 năm 01 lần, UBND thành phố và Thành đoàn tổ chức
(hoặc thông báo bằng vãn bản) đánh giá việc thực hiện quy chê phôi hợp
giữa 02 cơ quan.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Thành đoàn
a) Hàng năm, Thành đoàn lập tổng dự toán ngân sách trên cơ sở nhiệm vụ
được giao cùa đơn vị gửi đến UBND thành phố (qua phòng Tài c h in h - Kê
hoạch thành phô) để tồng hạp trinh HĐND thành phổ thông qua theo quy định
của pháp luật.
b) Trường hợp có hoạt động đột xuất, hoạt động phát sinh mới, chưa được
bố trí kinh phí Thanh đoàn lập dự toán kinh phí bồ sung, đề nghị U BN D thành
phố xem xét và bô sung kinh phí thực hiện.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1 UBND thành phố và Thành đoàn căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ đệ
triển khai thực hiẹn nghiêm túc các nội dung của quy chế này. Đ ông thời, cừ
mọt lãnh đạo phụ trách công tác phối hợp.
^
.
2 Giao phòng Nội vụ thành phố chù tri, phối hợp vói các đơn vị có liên
quan tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện Quy chê này.
3 Khi các cơ quan Nhà nước và Đoàn cấp trên ban hành những quy đinh
trái với những quy định tại Quy chế này thì thực hiện theo quy định cù a câp trên
T rò™ quá trĩnh tổ ch ứ c thực hiện nêu co những nội dụng không phù hợp với
tình hình thực tế cần bổ sung, sửa đôi thi hai bên cùng bàn bạc, thống nhất sửa
đổi, bổ sung cho phù hợp.
^ _
4, Quy chế này đã được UBND thành phố và Thành đoàn thông qua, có hiệu
lực từ ngày ký./.
TM. BCH THÀNH
ĐOÀN
t
_►

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

PH A N v ă n t h ế
Nơi nhận:
-

Sở N ộ i vụ;

-Tinh đoàn;
- TT. Thành ủy;
- TT HĐND thành phổ;
- CT, các PCTUBND;
- T T UBMTTQVN thành phố;
,
- Các phòng, ban, đoàn thê thành phô;
- UBND 21 xã, phường;
- Các TCCS Đoàn trực thuộc;
- Lưu VT, UBND, ĐTN
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Phu lục
ỤBND thành phố và Thành đoàn
'ìfú —Đ TN ngàyA$/%/2013 về việc phổi hợp công tác
ành phổ và Thành đoàn)

Nội dung phối họp

Đon vị chủ trì

1

Tham mưu xây dựng các chương trinh, kể hoạch thực hiện các chính sách của Nhà
nước đối với thanh niên và công tác thanh niên.

ƯBND thành phố

2

Triển khai Chương trình thanh niên xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính
Nhà nước, xây dựng công sở văn minh - hiện đại.

UBND thành phố

3

Triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và cổng
trường an toàn giao thông.

ƯBND thành phổ

4 Triển khai công tác dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên.

Thành đoàn

5 Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong thanh thiếu nhi.

Thành đoàn

6

Phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiểu
niên.

UBND thành phố

7

Tham mưu xây dựng cơ chế khuyến khích và hỗ trợ thanh niên tham gia hoạt động
nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất.

UBND thành phố

8

Tham mưu xây dựng các chính sách phát triển thanh niên và kế hoạch đầu tư phát triển
hàng năm.

UBND thành phổ

9

Hướng dân xây dựng dự toán kinh phí trong trường hợp có nhiệm vụ, hoạt động phát
sinh đột xuất.

Thành đóàn

10

Phát huy vai trò xung kích của tuồi trẻ tham gia bảo vệ Tổ quốc và tổ chức học kỳ
quân đội.

UBND thành phố

Phát huy vai trò của thanh niên trong đâu tranh phòng, chông tội phạm và tệ nạn xã
lội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giáo dục thanh thiếu nhi chậm
11
tiến.

ƯBND thành phố

Hỗ trợ hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội và tham gia các hoạt động giao lưu, hợp tác
của thanh niên

Thành doàn

Hỗ trợ Đoàn Thanh niên chuyển tải thông tin trong công tác giáo dục, giúp thanh thiểu
13 nhi có lý tưởng sống cao đẹp và thực hiện tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của
thành phổ.

Thành đoàn

14

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn
mới và các công trình thanh niên.

Thành đoàn

15

Triển khai công tác đào tạo, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản
xuất nông nghiệp cho thanh niên.

ƯBND thành phố

16

Tổ chức hoạt động của Đoàn thanh niên tham gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai,
công tác giừ gìn, bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thành đoàn

12

Triển khai công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe thanh thiếu niên, ưu tiên tập trung
17 vào các nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản, HIV/AIDS, phòng chông tai nạn thương
tích.

UBND thành phố

Hỗ trợ thực hiện công tác truyền thông đối với các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí
18 Minh thành phố, đảm bảo công tác tuyên truyên, giáo dục của Đoàn có sức lan tỏa
mạnh mẽ tới thanh thiếu nhi và người dân.

Thành đoàn

19 Triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.
20

Triển khai công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và
Nhà nước cho cán bộ, đoàn viên, lực lượng thanh thiếu niên DTTS.

21 Triển khai công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

UBND thành phố
UBND thành phố
Thành đoàn

UBND - HỘI CCB VIỆT NAM
THÀNH PHỎ KON TUM
Số: Ầ à G /QCPH-UBND-HCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Kon Tum, ngày/ịS tháng/] Jínảm 2014

QƯY CHÉ
Phoi họp hoạt động giữa ủy ban nhân dân thành phố
và Hội Cựu chiến binh thành phố

Cãn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủ y ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Cựu chiến binh ngày 07 tháng 10 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 01/2010/NQLT-CP-HCCBVN, ngày
05/5/2010 của Chính phủ - Trung ương Hội Ciru chiến binh Việt Nam về việc ban
hành Quy chê phôi họp công tác giữa Chính, phủ và Trung ương Hội cựu chiến
binh Việt Nam;
t ủ y ban nhân dân thành phố và Hội Cựu chiến binh thành phố ban hành Quy
chế phối họp công tác như sau:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG
Điều 1. Mối quan hệ công tác giữa ủ ỵ ban nhân dân thành phố và Hội Cựu
chiên binh thành phô là quan hệ phối hợp nhàm tạo điều kiện để mỗi bên thực hiện
hoàn thành chức năng, nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động; xây dựng chính
quyên và Hội Cựu chiên binh các câp trong thành phố vững mạnh, thực hiện mục
tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bàng, dân chủ, văn minh.
Điều 2. ù y ban nhân dân các cấp trong thành phố có trách nhiệm phối hợp
chặt chẽ và tạo điêu kiện thuận lợi cho Hội Cựu chiến binh cùng cấp tham gia vảo
các hoạt động quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về các vấn đề liên
quan đên nghĩa vụ, quyên lợi chính đáng của Hội Cựu chiến binh và Hội viên Cựu
chiến binh.
Điều 3. Hội Cựu chiến binh thành phố là tổ chức chính trị - xã hội, trong hệ
thông chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, có trách nhiệm tham gia,
bảo vệ, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh; tập họp, vận độna, động viên
các thê hệ Cựu chiên binh, cựu quân nhân và nhân dân thực hiện các chủ trươna,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch phát
tnên kinh tê, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.
Chương II
NHỬNG QUY ĐỊNH c ụ THỂ VE PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG
Điêu 4. Uy ban nhân dân thành phố thường xuyên phối hợp với Hội Cựu.
chiến binh thành phố tổ chức, chỉ đạo, thực hiện tốt Pháp lệnh Cựu chiến binh v iệt

1

Nam các chủ trương, chính sách của Đàng, cùa Nhà nước những vấn đề xă hại
đến Hội Cựu chiên binh ™ tó Ị ứ c Cựu quân nhân ưong thòi kỳ xây
dưng đat nước công nghiệp hóa - hiện đại hóa,
^
’ Điều 5. ủ y ban nhân dân thành phố tạo điều kiện Ịhuận lợi cho Hội Cựu
rhiến bmh thanh pho hoat đông như ho trợ kình phí, điều kiện và phương tiện làm
s ỉs h o ^ K â y %
?
xỉ
quan
Hoi Cựu chiến binh và Hội viên Hội Cựu chiên binh.
^_
Điều 6 Khi thành lập các đoàn kiểm tra, các Ban Chi đạo để giám sát việc
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Tạo điêu kiện cho cựu chiến binh trong thực hiện quy chế giám sát và phán
biên xa hội của Mặt trận và các đoàn thê.

vùng dân

Điều 8. HỘI Cựu chiến binh thành phố có nhiệm vụ triển
to chưc HỘI tư thành phố đến cơ sở. Xây dựng' k ê t
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Chương III
%
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
2

Điều 9. Hàng năm, ủ ỵ ban nhân dân thành phố và Hội Cựu chiến binh thành
phô tô chức họp đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp; đồng thời trao đổi
nhiệm vụ và biện pháp phối họp hoạt động cho thời gian tiếp theo.
Khi có vấn đề cần thiết, ủ y ban nhân dân thành phố và Hội Cựu chiến binh
thành phố sẽ tổ chức cuộc họp đột xuất để phối hợp giải quyết.
Nội dung do Vãn phòng ủ y ban nhân dân thành phố và Thường trực Hội
Cựu chiên binh thành phô phôi họp chuân bị.
Điều 10. Trên cơ sở Quy chế này và theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị,
lãnh đạo các ban, nệành thuộc UBND thành phố cùng Hội Cựu chiến binh thành
phố thống nhất ký kết chương trình phối hợp hoạt động.
Chủ tịch ủ y ban nhân dân và Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các xã, phường
ban hành quy chế phối họp hoạt động của cấp mình.
Điêu 11. Văn phòng ủ y ban nhân dân thành phố phối hợp cùng Thường trực
Hội Cựu chiến binh thành phố tham mưu giúp ủ y ban nhân dân thành phố va Hội
Cựu chiến binh thành phố thực hiện tốt Quy ché này.
Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc thì hai bên thống nhất
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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UBND - HỘI LHPN
THÀNH PHỐ KON TƯM

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAIV
ĐỘC lập —Tự do —Hạnh phúc

số: ữ /QCPH/UBND-HLHPN

TP ,Kon Tum, ngày JJ tháng ỹ năm 20 u

QUY CHÉ
Vê môi quan hê phối hợp công tác giữa
ƯBND thành phô và Hội LHPN thảnh phố
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003 *
*
í .Nghị, địrứl số 56/2012/NĐ-CP ngay 16/7/2012 cua Chính phủ qu;
định trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho ca
câp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham quản lý Nhà nừơcCăn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm Pháp luật của HĐND UBNI
năm 2004; Uy ban nhân dân thành phố Kon Tum (viết tắt ià ƯBND thành phố) V.
Hội Liên-Hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phó Kon Tum (viết tắt là H ội LHPNVỈ
thànhphố)^thông nhất ban hành quy chể phối họp công tác giữa UBND thành Đhi
với Hội LHPNVN, như sau:
Chương 1
QUY ĐỊNH CHƯNG
_ X Đ i^u L
3uan hệ cônễ tác giữa UBND thành phố và Hội LH PN thản)
ptrô đặt dưới sự lãnh đạo cùa Ban Thường vụ Thành ủy trên cơ sở chưc nang
nhiệm vụ, quyên hạn của mỗi tổ chức và GU11Ệ phối hợp công tác theo quan điểm
nguyên tăc “Lây dân làm gốc, quan hệ bìrđi đang hợp tác”.
,
Hội LHPN thành phố và ƯBND thành phố phối họp thường xuyêr
nhăm tô chức tập họp, phát huỵ vai trò, năng lực của phụ nữ trong công cuộc xâ)
dựng thành phô trong thời kỳ đổi mới; tham gia vào cac hoạt động N hà nước thec
quy định của pháp luật về các vấn đề liên quan đển công tác chăm lo bao ve
quyên, lợi ích chính đáng, họp pháp của phụ nữ, trẻ em.
Chương II
N ộ ĩ DƯNG PHỐỈ HỢP CỒNG TÁC
Điều 3:
_ 3 1 - Tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, công chức, hội viên, quần' chúng phụ
nư nang cao nhận thức vê vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
TÔ quôc. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao phẩm chít, năng lực phụ nữ ve mọi mặt.

3.2.
Giao dục, vạn đọng các tâng lóp phụ nữ châp hành nghiêm túc các
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước “Sống và làm việc theo Hiến pháp và
pháp luật”; thục hiện tôt Quy chế dấn chủ, Nghị định 56/2012/NĐ-CP của Chính
phủ. Đặc biệt, là quan tâm, giải quyết những vần aề xã hội có liên quăn đen sự
tiên bộ và bình đẳng của phụ nữ, trỏ em. Vận động phụ nữ, trẻ em trong đô tuổi
thực hiện chương trình phổ cập giáo dục, các chưcmg trình chăm sóc sức khoe
1

phụ nữ, trẻ em, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sổng văn hóa trên
địa bàn thành phô.
3.4. Hỗ trợ giải quyết việc làm và điều kiện khác nhằm tăng thu nhập cải
thiện đời sống phụ nữ.
3.5. Tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các hoạt động kinh tể - xã hội - quốc
p h ò n g - an n in h , x â y d ự n g Đ ả n g , C hính q u y ên , Đ o à n th ê v ừ n g m ạn h .

Chương m
QƯY ĐỊNH TRẴCH NHIỆM
Điều 4. Hội LHPNVN thành phố có trách nhiệm:
4.1. Tham gia ý kiến các dự thảo chương trình, kế hoạch phát triển kinh tê xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các chê độ, chính sách; bô sung,
sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật cùa HĐND, UBND thành phô liên quan
đến phụ nữ trẻ em phù hợp với thực tế địa phương.
4.2. Cử đại diện của đoàn thể tham gia làm thành viên chính thức trong các
ban, hội đồng và tổ chức liên quan đến quyền lợi phụ nữ, trẻ ẹm.
4.3. Tham gia các đoàn kiềm tra, giám sát những vấn đê liên quan đên
quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.

^

t

4.4. Nhận uy thác cho phụ nữ nghèo vay vốn,tổ chức cáchoạt động hỗ trợ
phụ nữ phát triển lãnh tế; phát động phong trào giúp phụ nữ nghèo và trẻ em có
hoàn cảnh khó khăn.
Điều 5. ƯBND thành phố cỏ trách nhiệm:
f
^
5.1. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc ƯBND thành phô tạo điêu kiện
thuận lợi cho Hội LHPN thành phổ tham gia hoạt động quản lý Nhà nước vê các
vấn đề liên quan đén quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.
5.2. Cung cẩp nhưng thông tin về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội
của thành phố liên quan đến phụ nữ, trẻ em.
5.3. Tổ chức các hình thức thích hợp đểđại biểu Hội LHPNVN thành pho
tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản pháp quy, các chương ừình kê hoạch
phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và các chê độ, chính sách liên quan
phụ nữ, trẻ em.
,
5.4. Mời đại diện Hội LHPNVN thành phổ tham gia với tư cách là thành
viên chính thức trong các tổ chức tư vấn, các đoàn kiêm tra của cơ quan hành
chính Nhà nước các lĩnh vực liên quan đên phụ nữ, trẻ em.
5.5. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Hội LHPNVN thành phô hoạt động
như: Kinh phí, điều kiện phương tiện làm việc, các hoạt động xây đựng quỹ Hội,
hỗ trợ phụ nữ giải quyết Ìihững vấn đê xã hội liên quan đên sự tiên bộ và bình
đẳng giơi của phụ nư, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch hành động
vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phô.
f
,
Điều 6. UBND thành pho và Hội LHPNVN thành phố: phối hợp tồ chức
các hình thức thích hợp để thu thập ý kiến về tình hình thực hiện chủ trương,
chính sách, luật pháp; phát hiện xử lý kịp thời những vi phạm quyền, lợi ích hợp
pháp của phụ nữ, trẻ em. Vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia thực hiện nhiệm
vụ chính trị của đơn vị, địa phương.
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Chương IV
CHÉ Đ ộ LÀM VIỆC
Điều 7. Thời gian 06 tháng 01 lần đại diện lãnh đạo UBND thành phố và
Hội LHPNVN thành phố họp để thông qua tình hình hoạt động của Hội, việc thực
hiện luật pháp, chính sách về đề xuất của Hội về những vấn đề liên quan đến phụ
nữ, trẻ em; kiểm điểm việc thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ
quy định trách nhiệm của C 0 quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc bảo
đảm cho Hội LHPNVN tham gia quản lý Nhà nước, thảo luận và xây dựng kế
hoạch hoạt động và phối hợp công tác tiếp theo.
Điều 8.
8.1. UBND thành phố và Hội LHPNVN thành phố phối hợp trong việc chỉ
đạo UBND và Hội LHPNVN cấp xã, phường sơ kết đánh giá; báo cáo tình hình
thực hiện Nghị Định 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ hàng năm.
8.2. Thời gian 02 năm 01 lần UBND thành phố và Hội LHPNVN thành phố
có trách nhiệm phối hợp tổ chức sơ kết đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện
Nghị định 56/2012/NĐ-CP; đồng thời thảo luận xây đựng kể hoạch, biện pháp
phổi hợp cho các hoạt động tiếp theo.
Chương V
TÓ CHỬC THỤC HIỆN
Điều 9. ƯBND thành phố và Hội LHPNVN thành phố cử cán bộ lãnh đạo
chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ và
việc triển khai thực hiện Quy chế phối họp công tác giừa UBND và Hội LHPN.
Điều 10. UBND thành phố và Hội LHPNVN thành phố có trách nhiệm cử
cán bộ theo dõi tham mưu, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Nghị định
56/2012/NĐ-CP của Chính phủ và việc triển khai thực hiện Quy chê phôi hợp
công tác giữa ƯBND thành phổ và Hội LHPNVN thành phố.
Trong quá trình thực hiện quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác giữa
UBND thành phố và Hội LHPNVN thành phổ, nếu một trong hai bên xét thấy cần
sửa đổi bổ sung cho phù hợp thì lãnh đạo hai bên bàn bạc quyết định trong hội
nghị liên tịch gần nhất./.

PHAN VĂN THÊ
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U,BND - LĐLĐ
THÀNH PHỐ KON TUM

CỘNG HÒA XÃ H ộ ] CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Số:A?.ỉt3./QĐ-UBND-LĐLĐ

Kon Tum, ngậy..<Í3.thảng..Ịf:.năm 2010

QUYÉTĐỊNH
V/v ban hành Quy chế về quan hệ phối họp hoạt động và chế độ làm việc
giũa ủy ban nhân dân và Liên đoàn lao động thành phố Kon Tum

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ KON TƯM LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHÓ KON TƯM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Công đoàn và Nghị định số 133/HĐBT, ngày 20/4/1991 của
Hội đông Bộ trưởng (nay là Chính phủ) hướng dân thi hành Luật Công đoàn;
Căn cứ vào điều kiện thực tế trong phối hợp hoạt động và chế độ làm việc
của Uy ban nhân dân thành phổ Kon Tum và Liên đoàn lao động thành phố Kon
Tum,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về quan hệ phổi hợp
hoạt động và chế độ làm việc giừa ủ y ban nhân dân thành phố Kon Tum và Liên
đoàn lao động thành phố Kon Tưm.
Điều 2. Các ông, bà: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phổ Kon
Tum, Thường trực Liên đoàn lao động thành phổ Kon Tum, Thủ trưởng các đơn vị
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. K
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHÓ KON TUM

TM. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TUM

- TT. Thành ùy Kon Tum;
- TT. HĐND thành phổ;
- CT, PCT. ƯBND Kon Tum;
- BCH, BTV. LĐLĐ thành phổ;/
- Như Điều 2 (t/h);
- Lưu: VT, URND.

Nguyên Danh Huoìig
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UBND - LĐLĐ
THÀNH PHÓ KON TUM

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

QƯY CHÉ
v ề quan hệ phối họp hoạt động và chế độ làm việc giũa
UBND thành phố Kon Tum và Liên đoàn lao động thành phố Kon Tum
(Ban hành kèm theo Quyết định số'Jĩjỉ/ỹỉQĐ- UBND-LĐLĐ, ngày¥Ẩ£/...ỷỉJ2010 của
Liên ngành UBND thành pho Kon Tum và Liên đoàn lao động thành phô Kon Tum)

ChưongI
NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Nguyên tắc phối hop
ủ y ban nhân dân thành phố Kon Tum và Liên đoàn lao động thành phố Kon
Tum hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Hiên
pháp, Luật Tổ chức HĐND và ƯBND, Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn Việt
Nam.
Quan hệ phối hợp hoạt động giữa ủ y ban nhân dân thành phổ Kon Tum và
Liên đoàn lao động thành phố Kon Tum phải đảm bảo nguyên tắc bình đăng, tôn
trọng lẫn nhau để cùng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, ôn định chính
trị, giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn thành phố; góp phần xây dựng đội
ngũ công nhân, viên chức, lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức
nghề nghiệp; xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.
Điều 2. Mục đích của việc phối họp hoạt động
Phôi họp hoạt động giữa ủ y ban nhân dân thành phố và Liên đoàn lao động
thành phố nhằm mục đích củng cố chính quyền vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp của công nhân, viên chức, lao động; động viên công nhân, viên chức, lao
động phát huy vai trò làm chủ, thực hiện nghĩa vụ công dân, thực hiện tốt chủ
trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt
các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội do Thành uỷ, Hội đồng nhân dân thành phố,
Uy ban nhân dân thành phố đề ra; tiến tới xây dựne, chính quyền trong sạch, vừng
mạnh.
Chirong II
QUAN HỆ PHỐI HỢP
Điều 3. Trong tuyên truyền pháp luật và tổ chức các phong trào
1.
Ưy ban nhân dân thành phố Kon Tum và Liên đoàn lao động thành phố
Kon Tum phôi hợp chặt chẽ trong việc thông tin kịp thời nhừng chủ trương, đường
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lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đén công nhân,
viên chức, lao động.
2.
Hàng năm, ủ y ban nhân dân thành phố phối hợp với Liên đoàn lao động
thành phô tô chức phát động các phong trào: "Thi đua yêu nước", "lao động giỏi",
phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, an toàn vệ sinh lao
động; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống các tệ nạn xã
hội; đây mạnh các hoạt động tuyên truyên, giáo dục pháp luật, các hoạt động văn
hóa, văn nghệ, thê dục, thể thao xây dựng gia đình văn hóa, đơn vị văn hoá; sơ kết,
tông kẽt đánh giá kết quả thực hiện, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành
phô xét, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích theo quy định của pháp
luật hiện hành.
Điều 4. Thẳm quyền tham gia hội họp, hội nghị
1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phổ hoặc đại diện ƯBND thành
phố (người được UBND thành phố ủy quyền) được mời đự các cuộc họp, hội nghị
đo Liên đoàn lao động thành phố to chức định kỳ quý, sáu tháng và một năm để
thông báo tình hình thực hiện kế hoạch công tác, giải thích các kiến nghị về chế độ,
chính sách liên quan đến công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn.
2. Chủ tịch, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động thành phổ được mời dự các
buối họp của UBND thành phố bàn những nội dung liên quan đến quyền lợi, nghĩa
vụ của công nhân, viên chức, lao động.
Điều 5. Trong giải quyết công việc
1. Trước khi ban hành chủ trương, chính sách cụ thê hoặc triển khai thực
hiện các chủ trương, chính sách cùa cấp trên có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi
của công nhân, viên chức, lao động thì UBND thành phổ bàn bạn, thống nhất với
Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thành phố phân công, phối hợp chỉ đạo và tổ
chức thực hiện.
2. Đối với những vấn đề liên quan, có tính chất quan trọng và phức tạp thì có
thể tổ chức Hội nghị liên tịch giữa lãnh đạo UBND thành phổ và Ban Thường vụ
Liên đoàn lao động thành phố đê bàn bạc, thống nhất hướng chỉ đạo.
Điều 6. Điều kiện làm việc, phuong tiện cần thiết cho hoạt động
1.
Liên đoàn lao động Thành phố khi tổ chức các hoạt động, phong trào trong
công nhân, viên chức, lao động mà có liên quan đen nhiêu cơ quan, đơn vị trực
thuộc UBND thành phố thì phải trao đổi, thống nhất trước với UBND thành phố;
UBND thành phố tạo điều kiện thuận lợi và hồ trợ để Công đoàn hoạt động, nếu
cần thiết có thể ban hành văn bản liên tịch để triển khai thực hiện nội dung đã thống
nhất.
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2. Thường trực Liên đoàn lao động thành phổ là thành viên Hội đồng xét kỷ
luật cán bộ, công chức, viên chức và Hội đồng xét duyệt các vấn đề liên quan đến
quyên lợi của công nhân, viên chức, lao động thành phô.
3. Lãnh đạo Liên đoàn lao động thành phổ được mời tham gia các Hội đồng
tư vân của ƯBND thành phố khi bàn về các vấn đề có liên quan đến quyền lợi,
nghĩa vụ của công nhân, viên chức, lao động; và có trách nhiệm cử đại diện tham
gia các Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình kinh tế-xã hội, các chính sách có
liên quan đen quyền lợi, nghĩa vụ của công nhân, viên chức, lao động do UBND
thành phố quyết định thành lập.
4. Trong phạm vi thẩm quyền của mình, UBND thành phổ Kon Tum xem
xét, hô trợ kinh phí để trang bị phương tiện làm việc, kinh phí tổ chức các kỳ hội
diễn nghệ thuật quần chúng, hội thao, hội thi công nhân viên chức lao động và tạo
mọi điều kiện thuận lợi cho Liên đoản lao động thành phổ hoạt động.
Điều 7. Trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát và bảo vệ quyền, lọi
ích họp pháp và chăm lo đòi sống của công nhân, viên chức, lao động
Liên đoàn lao động thành phố phối hợp với ƯBND thành phổ trong việc
kiêm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phô trong việc thực
hiện Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Cán bộ công chức, Quy chế thực hiện
dân chủ ở cơ quan, công tác tổ chức đại hội công nhân viên chức hoặc hội nghị cán
bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các chính sách có liên quan đến
công nhân, viên chức, lao động và được UBND thành phố mời đại diện tham gia
các đoàn thanh tra, kiểm tra đe kiểm tra các vụ việc vi phạm về chế độ, chính sách,
quyên, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động do UBND
thành phố quyết định thành lập.
Điều 8. Giải quyẹt khiếu nại, tố cáo
UBND thành phố Kon Tum và Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thành
phố Kon Tum có trách nhiệm phổi hợp, giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại,
tô cáo của công nhân, viên chức, lao động theo thẩm quyền quy định. Đối với
những vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc thuộc thẩm quyền của cơ quan cấp trên thì
phổi hợp đề nghị cấp trên giải quyết.
Chương III
CHẾ Đ ộT LAM VIỆC
•
Điều 9. Chế độ tài liệu hội họp
Đối với nhũng vấn đề đưa ra thảo luận tại các cuộc họp của UBND thành
phô hoặc của Liên đoàn lao động thành phố được quy định tại Điều 4, Điều 5 của
Quy chê này, bên mời họp phải gửi tài liệu trước cho bên được mời họp ít nhất là
hai (02) ngày đê nghiên cứu, chuân bị nội dung và tham gia ý kiến (nếu cần thiết).
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Trong trường hợp không thể chuẩn bị kịp tài liệu thì thông báo tóm tắt trước băng
văn bản nội dung tài liệu đó.
Điều 10. Chế độ làm việc
Đôi với những vân đê cân phải thông nhât giữa ƯBND thành phô và Liên
đoàn lao động thành phố mà hai bên không thống nhất được thi phải báo cáo với
Ban Thường vụ Thành uỷ để xem xét, quyểt định.
Điều 11. Chế độ hội họp
UBND thành phố Kon Tum và Liên đoàn lao động thành phố Kon Tum họp
chung định kỳ sáu (6) tháng một (1) lần. Tại cuộc họp, mỗi bên chuan bị báo cáo
đánh giá việc thực hiện Quy chê của đơn vị mình. Sau cuộc họp, có thông báo kêt
quả đê chỉ đạo tổ chức thực hiện.
- Nội dung chuẩn bị: Trao đổi tình hình công tác, kiểm điểm, đánh giá mối
quan hệ phổi hợp công tác trong thời gian qua và triển khai nhừng vấn đề cân phôi
hợp trong thời gian đến.
- Phân công chuẩn bị: Luân phiên mỗi bên chuẩn bị nội dung một lần. Những
cuộc họp bất thường, bên nào chủ động đề nghị thì bẽn đó chuẩn bị nội dung và tô
chức.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 12. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc ƯBND thành phổ Kon Tum, các tổ
chức công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động thành phô Kon Tum và Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chê Quy chê vê
quan hệ phối hợp hoạt động và chế độ ỉàm việc giữa ử y ban nhân dân thành phô
Kon Tum và Liên đoàn lao động thành phố Kon Tum.. Trong quá trinh thực hiện,
nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì nghiên cứu đê xuât, kiên nghị với
Chủ tịch ủ y ban nhân dân thành phô Kon Tum hoặc,Chủ tịch Liên đoàn lao động
thành phổ Kon Tum xem xét, sửa đổi cho phù hợp./. Ịtt,
TM. UBND THÀNH PHÒ KON TUM
CHỦ TỊCH

TM. LĐLĐ THÀNH PHÓ KON TU[VI
;h ủ t ị c h
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