
                                                                                                                                                     

 Y   N MTT  VI T N M 

HUY N KRÔNG P  

BAN THƯỜNG TRỰC 

* 

  Số: 31/TB-MTTQ-BTT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Krông Pa, ngày 19 tháng 7 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
Công tác tham gia xây dựng chính quyền 

 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa 06 tháng đầu năm 2021 

----- 

 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 69/T -HĐND ngày 09/7/2021 của 

Thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 

Hai, HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021 – 2026),  an Thường trực  y 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông báo một số nội dung cơ bản về 

công tác Mặt trận tham gia xây dựng Chính quyền 06 tháng đầu năm 2021, cụ 

thể như sau: 

I. Kết quả thực hiện 

1. Công tác tham gia xây dựng, tuyên truyền, phổ biến chính sách, 

pháp luật 

06 tháng đầu năm 2021, Mặt trận các cấp trong huyện phối hợp với các 

tổ chức thành viên, các ban ngành liên quan tuyên truyền, vận động cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của các cấp uỷ 

Đảng và chính quyền các cấp, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, 

các cuộc vận động. Tập trung tuyên truyền vận động tầng lớp nhân dân đón 

xuân Tân Sửu an toàn, tiết kiệm và phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch 

Covid – 19 xảy ra trên địa bàn huyện. Đồng thời, tuyên truyền kỷ niệm 91 

năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/02/2021); 42 

năm ngày thành lập huyện (23/4/1979 – 23/4/2021) và các ngày lễ, kỷ niệm 

khác trong 06 tháng đầu năm 2021
1
.  

                                              
1
 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu  uốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2021); Ngày truyền 

thống học sinh,sinh viên (09/01); 17 năm Ngày truyền thống Hội nạn nhân chất độc Da cam/dioxin Việt Nam 

(10/01/2004 – 10/01/2021); 48 năm ngày ký Hiệp định Paris về Việt Nam (27/01/1973 – 27/01/2021); kỷ 

niệm 53 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968; kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc 
Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2021); Kỷ niệm 62 năm Ngày Truyền thống  ộ đội  iên phòng (03/3/1959 – 

03/3/2021) và 32 năm Ngày  iên phòng toàn dân (1989-2021); 111 năm Ngày  uốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 

08/3/2021) và 1981 năm khởi nghĩa Hai  à Trưng; 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 – 

17/3/2021) và giải phóng huyện Krông Pa (18/3/1975 – 18/3/2021); 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên 

Công sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021); 75 năm Ngày thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2021); 

86 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân Tự vệ (28/3/1946 – 28/3/2021); Ngày giỗ Tổ Hùng Vương 
(10/3 Âl); Kỳ niệm 75 năm ngày  ác Hồ gửi thư Đại hội các dân tộc thiểu số Miền Namtại Pleiku (19/4/1946 

– 19/4/2021); Kỷ niệm 151 năm Ngày sinh V.I Lênin (22/4/1870 – 22/4/2021); Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh 

đồng chí Tổng  í thư Hà Huy Tập (24/4/1906 – 24/4/2021); 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, 

thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021); 135 năm ngày  uốc tế lao động (01/5/1886 – 01/5/2021), gắn 

với tuyên truyền tháng công nhân năm 2021; 67 năm Chiến thắng lịch sử Điện  iên phủ (07/5/1954 – 

07/5/2021); 131 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021); 89 năm ngày Thành lập tỉnh 

Gia Lai (24/5/1932 – 24/5/2021); Ngày  uốc tế Thiếu nhi 01/6; 110 năm Ngày  ác Hồ ra đi tìm đường cứu 

nước (05/6/1911 – 05/6/2021); Ngày Môi trường thế giới (05/6); 73 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời 

kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2021); 96 năm Ngày  áo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 

21/6/2021); 67 năm Ngày chiến thắng Đắc Pơ (24/6/1954 – 24/6/2021)... 
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Tập trung tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm 

kỳ 2020-2025 và đặc biệt là kết quả Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

tuyên truyền để nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp chống 

dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện các biện pháp tự 

bảo vệ bản thân, gia đình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng 

chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng
2
; tuyên truyền thực hiện 

Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND các cấp về thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2021; tiếp tục quán triệt, triển khai thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, 

gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của  ộ Chính trị về 

“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”
3
….. Kết quả, trong 06 tháng đầu năm 2021, MTT  các cấp trong 

huyện đã phối hợp tổ chức 140 buổi tuyên truyền, với trên 11.377 lượt người 

tham dự. Qua đó đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, 

nhận thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, mọi người sống và 

làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

2. Công tác giám sát,  phản biện xã hội và tham gia xây dựng đảng, xây 

dựng chính quyền 

* Công tác giám sát 

Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; công tác tham gia góp 

ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTT  và các tổ chức chính trị 

xã hội theo  uyết định số 217, 218- Đ/TW ngày 12/12/2013 của  ộ Chính 

trị. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện được cấp uỷ phê 

duyệt phê duyệt 02 nội dung giám sát đã đăng ký năm 2021 theo  uyết định 

217- Đ/TW của  ộ Chính trị 
4
. Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

                                              
2
 Mặt trận huyện phối hợp tốt với các tổ chức thành viên và các ngành chức năng tuyên truyền rộng rãi trong 

đoàn viên, hội viên và tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức về phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 như: 

bằng xe loa tuyên truyền, treo băng rôl trên các tuyến đường nội thị và liên xã; phối hợp với trung tâm văn 

hóa thông tin – thể theo huyện thường xuyên cập nhật thông tin và xây dựng 240 chương trình Phát thanh có 

tổng thời lượng 120h, bằng hai thứ tiếng phổ thông và Jrai với gần 1.200 tin và 480 bài, phóng sự..... Ban 

Thường trực  y ban MTTQ Việt Nam huyện hưởng ứng Lời phát động của Đoàn Chủ tịch  y ban Trung 

ương MTT  Việt Nam về “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống Covid-19” (đợt 2) đã vận động được 

238.220.000 đồng. 

3
 Tham gia học tập quán triệt chuyên đề năm 202 “về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước 

phồn vinh, hạnh phúc”.  Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các luật như: Luật đất đai, Luật hòa giải ở cơ sở, 

Luật nghĩa vụ quân sự, Luật tín ngưỡng tôn giáo, Luật  n ninh mạng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật 

Giao thông đường bộ; Luật  ảo vệ Môi trường, Luật Hôn nhân và gia đình; Pháp lệnh 34 về thực hiện 

dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 63  ộ luật Lao 

động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc... đến trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 

nhân dân trên địa bàn huyện. 

4
 Nội dung 1: Giám sát việc triển khai giải quyết đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân 

đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện mốc thời gian t  năm 2019-2020 (dự kiến thực hiện vào 

tháng 07/2021). Nội dung 2: Giám sát việc thực hiện nguồn kinh phí sự nghiệp của chương trình mục tiêu 

quốc gia về chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo 135 t  năm 2019 – 2020 (dự kiến thự hiện 

vào tháng 08/2021) 
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giám sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại nhà tạm giữ Công 

an huyện; giám sát việc tiếp nhận, thụ lý giải quyết tin báo, tố giác tội phạm 

tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
5
. 

* Công tác phản biện xã hội 

 an Thường trực  y ban MTT  Việt Nam huyện hướng dẫn  an 

Thường trực  y ban MTT  các xã, thị trấn và các đoàn thể chính trị - xã hội 

triển khai công tác phản biện xã hội theo  uyết định 217- Đ/TW của  ộ 

Chính trị.  

Trong 6 tháng đầu năm,  y ban MTT  Việt Nam huyện đã thành lập 

và ra mắt  an Tư vấn về vấn đề Dân chủ pháp luật – Dân tộc Tôn giáo, nhiệm 

kỳ 2019 – 2024;  an  an Tư vấn đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo 

quy định, tổ chức thâm nhập thực tế, họp thường trực  an và tổng hợp, đề 

xuất 07 ý kiến về các lĩnh vực kinh tế, xã hội đề nghị  an Thường trực  y 

ban MTT  Việt Nam huyện trình tại kỳ họp HĐND huyện.  

* Tham gia xây dựng đảng, xây dưng chính quyền 

Nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền và trách nhiệm của 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây 

dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, 

sức chiến đấu của Đảng, trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận huyện đã tham gia 

góp ý trực tiếp vào 05 bản dự thảo kế hoạch của U ND huyện: Dự thảo kế 

hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gia đoạn 2021 – 2025; Dự 

thảo Đề án tổ chức lại, giải thế Phòng y tế huyện theo Nghị định 

108/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Dự thảo nội dung gợi ý đề cương tình hình 

kinh tế, xã hội của Văn phòng HĐND – U ND huyện; Dự thảo  uy chế làm 

việc của Đảng ủy Công an huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; Dự thảo Văn kiện 

Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Krông Pa lần thứ XII. Đồng thời chỉ đạo, 

hướng dẫn MTT  Việt Nam các xã, thị trấn tham gia góp ý vào dự thảo 

chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể 

cùng cấp. 

3. Thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam huyện với chính quyền cùng cấp 

Thực hiện quy chế phối hợp giữa  an Thường trực  y ban MTT  Việt 

Nam huyện với Thường trực HĐND - U ND huyện,  an Thường trực  y 

ban MTT  Việt Nam huyện đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, Hội nghị do 

Thường trực HĐND, U ND huyện tổ chức; phối hợp thực hiện tốt việc chuẩn 

bị chương trình, nội dung kỳ họp thứ Hai của HĐND huyện.   

Do tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn 

huyện,  an Thường trực  y ban MTT  Việt Nam huyện đã chỉ đạo Mặt trận 

14 xã thị trấn triển khai thu thập các ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu 

HĐND các cấp tại các xã, thị trấn và khu dân cư trước kỳ hợp Thứ Hai, 

                                              
5
 Giám sát tố giác tin báo, tố giác tội phạm tại 06 xã: xã Đất Bằng; xã Ia Rsai; xã Ia Rsươm; xã Uar; xã Chư 

Gu, thị trấn Phú Túc. 
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HĐND huyện
6
. Các ý kiến, kiến nghị chủ yếu trên các lĩnh vực như: việc giải 

quyết chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; nước sinh 

hoạt, nước sản xuất; vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường; công tác 

giải tỏa, đền bù; các vấn đề  đính chính các giấy tờ tùy thân và cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất sau sát nhập thôn, buôn, TDP; về giải quyết việc làm; 

đường giao thông; việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới; giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, giao thông nông 

thôn, nâng cấp sữa chữa  uốc lộ 25; tình trạng mất  NTT,...  

4. Tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo thực hiện 

công tác Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở 

cấp xã, thị trấn 

 an Thường trực  y ban MTT  huyện đã hướng dẫn MTT  cơ sở tiếp 

tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt việc thực hiện Nghị 

định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ 

quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Kết luận số 120-

KL/TW, ngày 07/01/2016 của  ộ chính trị, về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao 

chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện  uy chế dân chủ ở cơ sở; 

Pháp lệnh số 34/2007/PL-U TV H11 ngày 20/4/2007 của  y ban Thường 

vụ  uốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định 

149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết tại khoản 3 Điều 63  ộ luật Lao động về 

thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; xây dựng kế hoạch, 

chương trình triển khai thực hiện  uyết định số 99- Đ/TW ngày 03/10/2017 

và  uy định số 124- Đ/TW ngày 02/02/2018 của  an  í thư Trung ương 

Đảng đến MTT  các xã, thị trấn trong huyện.  

Về hoạt động của các  an Thanh tra nhân dân,  an giám sát đầu tư của cộng 

đồng ở xã, thị trấn và Tổ hòa giải ở khu dân cư được  y ban MTT  Việt Nam các 

xã, thị trấn quan tâm hướng dẫn kiện toàn, củng cố và tăng cường về số lượng, 

chất lượng hoạt động. Mặt trận các cấp trong huyện tiếp tục củng cố, kiện 

toàn lại 14  an TTND;  an giám sát đầu tư cộng đồng và 77 tổ hòa giải ở cơ 

sở. Hoạt động của  an thanh tra nhân dân và  an giám sát đầu tư của cộng đồng, các 

tổ hòa giải ở KDC đã bám sát được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động xây 

dựng kế hoạch tập trung đẩy mạnh hoạt động giám sát việc thực hiện chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương có liên 

quan trực tiếp đến đời sống nhân dân ở cơ sở; việc thực hiện quy chế dân chủ, công 

tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở xã, thị trấn và khu dân cư
7
. 

 y ban MTT  Việt Nam huyện tiếp nhận được 01 đơn thư kiến nghị 

của công dân về lĩnh vực tranh chấp dân sự, đã chuyển đơn đến cơ quan thẩm 

quyền theo đúng quy định. 

                                              
6
Căn cứ theo Thông báo số 71/TB-HĐND ngày 09/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về việc tạm hoãn 

tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

7
 Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng số là 186 vụ việc ở khu dân cư liên quan đến thanh niên đánh nhau giữa 

các làng; bò, dê phá hoại hoa màu; mâu thuẫn vợ chồng, mâu thuẫn dòng họ, tranh chấp đất đai, va chạm 

giao thông. Trong đó: Hòa giải thành 172 vụ (92,5%); Hòa giải không thành 14 (7,5%);  an giám sát đầu tư 

cộng đồng đã giám sát 04 cuộc về đầu tư đường bê tông nông thôn, sâ bê tông, hàng rào, nhà sinh hoạt cộng 

đồng... 
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp 

trong huyện thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng 

cao hiệu quả công tác trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân như: xây dựng 

kế hoạch đi cơ sở hiệu quả, thiết thực theo phương châm “Hằng tuần có 04 

ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”
8
; Mặt trận Tổ quốc các 

cấp trong huyện tổ chức nhiều đoàn công tác, phân công cán bộ thường xuyên 

đi cơ sở để nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân; 

thường xuyên hướng dẫn hoạt động của Mặt trận các xã, thị trấn kiện toàn và 

củng cố hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; tranh thủ tiếp 

xúc, gặp gỡ, động viên phát huy vai trò của già làng, người có uy tín tiêu biểu 

trong đồng bào DTTS, người cao tuổi trên địa bàn dân cư góp phần giữ vững 

 NTT ở cơ sở . 

II. Đề xuất, kiến nghị 

Để đảm bảo sự đồng tình của người dân, góp phần vào công cuộc phát 

triển kinh tế - xã hội của huyện, tại kỳ họp thứ Hai này,  an Thường trực  y 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện kiến nghị một số vấn đề sau: 

1. Trong thời gian v a qua, với sự nỗ lực cao của cấp ủy, chính quyền 

địa phương và các ngành liên quan đã tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giải quyết khiếu nại, 

tố cáo, tăng cường công tác đối thoại giữa người dân với người đứng đầu cấp 

ủy, chính quyền các cấp; thực hiện nghiêm  uy chế dân chủ ở cơ sở; công 

khai, minh bạch trong các hoạt động quản lý hành chính; triển khai các 

chương trình, dự án, đề án trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, tình trạng người 

dân kiến nghị, khiếu nại về các vấn đề liên quan đến giải quyết tranh chấp đất 

đai, quyền sử dụng đất, lấn chiếm trong xây dựng nhà ở… vẫn còn diễn ra. Đề 

nghị Cấp ủy, Chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các 

hoạt động tham vấn cộng đồng, lấy ý kiến của người dân về những vấn đề có 

liên quan như: quy hoạch, kế hoạch quản lý sử dụng đất; xây dựng các công 

trình đầu tư trên địa bàn, khắc phục các tồn đọng về cấp sai, cấp nhầm, cấp 

không hợp lý quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất …  

2. Đề nghị U ND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức cắm 

mốc ở những vị trí hợp lý khu vực được cấp phép khai thác cát ở Chư Gu và 

Ia Rsươm, có thể hiện cụ thể về diện tích được phép khai thác để không còn 

tình trạng lũ cuốn trôi hoặc cát lấp vùi, tiện cho người dân theo dõi, giám sát 

3. Đề nghị U ND huyện kiểm tra việc điều tiết nước của  an  uản lý 

Công trình thủy lợi Ia Mlah. Theo phản ánh của các hộ sản xuất nông nghiệp 

vùng có hệ thống mương thủy lợi hồ Ia Mlah: Những hộ sản xuất ở tại địa 

phương không có nước sản xuất, nhưng những hộ t  nơi khác đến thuê đất 

trồng dưa nộp 400.000đ/sào được cung cấp nước sản xuất. 

                                              
8
 30 lượt đi kiểm tra và nắm tình hoạt động MTTQ Việt Nam xã, thị trấn hộ hỗ trợ sinh kế phát triển sản xuất 

bằng giống vật nuôi cho hộ; đi kiểm tra triển khai  xây dựng 05 Nhà Tình nghĩa buôn ia Jíp xã Chư Đrăng, 

buôn  ma Giai xã Đất bằng, buôn Tiang xã Uar, buôn H Muk xã Chư Ngọc; Đi bàn giao Nhà đại đoàn kết ở 

xã Ia Sai; xuống kiểm tra và bàn giao 2 căn nhà buôn Choanh và  uôn Tiang tại xã Uar; bàn giao 2 nhà Đại 

đoàn kết tại buôn Tung túk xã Ia Mláh; đi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử… 
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4.  ãi rác Thị trấn Phú Túc nằm sát khu dân cư buôn  lang xã Chư 

Ngọc khoảng 600
m 
. Vào mùa khô, đặc biệt là ban đêm khói đốt bay mùi hôi 

về những hộ gia đình t  suối cây Sung đến điểm trường Tiểu học, gây ảnh 

hưởng tới sức khỏe người dân. Đề nghị U ND huyện quan tâm xem xét xử lý 

hoặc di dời bãi rác xa khu dân cư. 

5. Cần tăng cường công tác quản lý tạm trú, tạm vắng, đăng ký thường 

trú trên địa bàn huyện, nhằm hạn chế tối đa tình trạng người t  địa phương 

khác ngoài huyện đến lấy kết hôn hoặc chung sống với nhau như vợ chồng 

nhưng không đăng ký tạm trú, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trật tự xã hội. 

Trên đây là Thông báo hoạt động của MTT  Việt Nam huyện tham gia 

xây dựng Chính quyền 06 tháng đầu năm 2021 của ban Thường trực  y ban 

MTT  Việt Nam huyện.  

Nơi nhận:                                                 

- U MTT  tỉnh ( an DC-PL); 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo U ND huyện; 

-  an Dân vận Huyện ủy; 

-  TT.  y ban MTT  Việt Nam huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu VT-MT                     

TM.   N THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Cao Thị Viễn Phương 

         

 
 
 


