
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ NỘI VỤ 

Số:  1044/SNV-TCCC 

V/v góp ý dự thảo Quy chế phối 

hợp giữa UBND tỉnh, Ủy ban 

MTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bình Thuận,  ngày 19 tháng 5 năm 2022  

Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các đoàn thể tỉnh
1
; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Trung tâm Thông tin tỉnh. 

Ngày 07/4/2022, UBND tỉnh có Báo cáo số 58/BC-UBND về kết quả thực 

hiện Quy chế phối hợp số 3262/QC-UBND-MT&ĐT ngày 03/11/2016 giữa 

UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã 

hội tỉnh giai đoạn 2016 - 2021; theo đó, UBND tỉnh giao các đoàn thể tỉnh đề 

xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp gửi về Sở Nội vụ chậm 

nhất ngày 29/4/2022 để tổng hợp, xây dựng Quy chế phối hợp giai đoạn tiếp 

theo. Tuy nhiên, đến nay, Sở Nội vụ chưa nhận được ý kiến đề xuất của các 

đoàn thể tỉnh về nội dung trên. 

Trên cơ sở rà soát lại các nội dung theo Quy chế phối hợp số 3262/QC-

UBND-MT&ĐT, căn cứ các quy định hiện hành và điều kiện, tình hình thực tế 

tại địa phương, Sở Nội vụ dự thảo và tổ chức lấy ý kiến của Ủy ban MTTQVN 

tỉnh, các đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố đối với dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa UBND 

tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã 

hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2022 - 2026, thay thế Quy chế phối hợp số 

3262/QC-UBND-MT&ĐT. 

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên nghiên cứu dự thảo và có 

ý kiến góp ý gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 05/6/2022 để tổng hợp, tham 

mưu ban hành theo đúng quy định; đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh phối hợp 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận.  
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 Gồm: Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh 

đoàn. 
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Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:                       
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Phó GĐ Sở: ông Trần Hữu Tuấn; 

- Phòng XDCQ&CTTN, Phòng TDĐT-VTLT 

(phối hợp); 

- Lưu: VT, TCCC. (Ngan-04) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 
 

Đỗ Văn Chung 
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