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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

tại Hội nghị quán triệt, triển khai Quyết định số 217-QĐ/TW 
và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)

------

Ngày 17/4/2014, đồng chí Huỳnh Văn Tí – Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì Hội 
nghị  quán  triệt  Quyết  định  số  217-QĐ/TW  và  số  218-QĐ/TW,  ngày 
12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Quy chế giám sát và phản biện xã 
hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, “Quy 
định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân  
tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; tại Hội nghị, đồng chí 
Bí thư Tỉnh ủy đã kết luận, chỉ đạo:

1. Các cấp ủy bám sát Kế hoạch số 107-KH/TU, ngày 15/4/2014 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy để tổ chức học tập, quán triệt sâu kỹ cho cán bộ, đảng viên ở 
cấp mình. 

Việc tổ chức học tập phải bảo đảm yêu cầu nắm, hiểu rõ mục đích, nguyên 
tắc, đối tượng, phương pháp và nội dung của các quyết định; thông qua đó, tạo điều 
kiện cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cấp mình thực thi những 
nhiệm vụ đã nêu trong các quyết định của Bộ Chính trị; đồng thời, mỗi cán bộ, 
đảng viên, đoàn viên, hội viên phải chấp hành đầy đủ và nghiêm túc những nội 
dung trong các quyết định trên. 

2. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tham 
mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn thực hiện một số nội dung 
trong các quyết định của Bộ Chính trị và quy định cụ thể về trách nhiệm tiếp thu 
góp ý của  các  cấp ủy,  tổ  chức đảng,  chính quyền theo Quyết  định số  218-
QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền nội dung 
và việc thực hiện các quyết định nêu trên của Bộ Chính trị.

4.  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ 
quy định, hướng dẫn của cấp trên để hướng dẫn triển khai thực hiện các quyết 
định của Bộ Chính trị ở cấp huyện và cơ sở.



Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận.  http://binhthuancpv.org.vn 

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để 
các cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và 
các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

--                                                                                                      

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ II;
- Ban Dân vận Trung ương +T78;
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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