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Số 08-HD/TU

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 Phan Thiết, ngày 19 tháng 8 năm 2014
         

HƯỚNG DẪN
thực hiện một số nội dung trong Quyết định số 217-QĐ/TW 

và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) 
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

------

- Căn cứ Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị 
(khóa XI) về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW, 
ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về ban hành quy định về việc 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 (sau đây gọi tắt là Quyết định 217,  
Quyết định 218);

- Căn cứ Hướng dẫn số 30-HD/BDVTW, ngày 10/02/2014 của Ban Dân 
vận Trung ương Đảng về thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 
218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI);

- Căn cứ Quyết định số 1381-QĐ/TU, ngày 05/8/2014 của Tỉnh ủy về việc 
ban hành Quy chế làm việc (sửa đổi, bổ sung) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
khóa XII (nhiệm kỳ 2010- 2015),

Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện một  số nội  dung trong 
Quyết định 217, Quyết định 218 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Giúp cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và 
nhân dân thống nhất về nhận thức trong tổ chức thực hiện Quyết  định 217, 
Quyết định 218 của Bộ Chính trị.

- Các nội dung, biện pháp triển khai thực hiện Quyết định 217, Quyết định 
218 của Bộ Chính trị phải đồng bộ, chặt chẽ, kiên trì, hiệu quả; phát huy vai trò 
chủ động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các 
cấp; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

B. NGUYÊN TẮC
- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung trong Quyết định 217, Quyết 

định 218 của Bộ Chính trị và những nội dung tại Hướng dẫn này. Đồng thời, 
khuyến khích sự chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhưng không trái 
với qui định của Đảng; phù hợp với Hiến pháp, Pháp luật, Điều lệ Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và Điều lệ các đoàn thể chính trị - xã hội.
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- Việc tổ chức thực hiện Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính 
trị nêu trên phải bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đảng; có sự phối hợp chặt chẽ 
giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội với các cơ 
quan, tổ chức có liên quan.

C. NỘI DUNG 
Phần thứ nhất: GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI 
I- Chủ thể giám sát và phản biện xã hội 
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến 

cơ sở, bao gồm: Công đoàn, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu 
chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Các tổ chức Hội quần chúng thực hiện việc giám sát và phản biện xã hội 
trong phạm vi, nội dung, yêu cầu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. Hội 
Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ thực hiện việc giám sát và 
phản biện xã hội trong phạm vi, nội dung, yêu cầu của Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh cùng cấp.

II- Đối tượng, nội dung, phạm vi, phương pháp giám sát và phản biện 
xã hội.

1. Hoạt động giám sát 
1.1- Đối tượng giám sát
- Tất cả các cơ quan của Đảng, Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở.
- Tất cả cán bộ, công chức, viên chức công tác trong các cơ quan của 

Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội; 
đảng viên (bao gồm đảng viên đang công tác và không công tác), Đại biểu dân 
cử (Đại biểu Quốc hội đang công tác trên địa bàn tỉnh, Đại biểu HĐND các cấp 
trong tỉnh).

1.2- Nội dung giám sát
* Đối với các cơ quan, tổ chức
- Việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy đảng, các văn bản qui 
phạm pháp luật của chính quyền địa phương; những chính sách cụ thể về giới và 
các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo (trừ những vấn đề thuộc 
bí mật nhà nước).

- Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng, cơ quan nhà 
nước các cấp trong tỉnh.

- Các chương trình, dự án, đề án, các công trình đầu tư tại địa phương, 
cộng đồng liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của đông đảo quần chúng 
nhân dân. Việc thực hiện Pháp lệnh về dân chủ ở xã, phường, thị trấn; văn bản 
qui phạm pháp luật về dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
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* Đối với cá nhân 
- Việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng, chủ trương, chính sách 
và các văn bản qui phạm pháp luật của chính quyền địa phương.

- Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phẩm chất chính trị, đạo 
đức, lối sống và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Riêng cá nhân là cán bộ lãnh đạo và đảng viên giám sát thêm: Việc thực 

hiện nhiệm vụ đảng viên; quy định về những điều đảng viên không được làm; 
việc  tu  dưỡng,  rèn  luyện,  nêu  gương  theo  Quy  định  101-QĐ/TW,  ngày 
07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán 
bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; quy định về đảng viên 
giữ mối liên hệ với cấp ủy và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

1.3- Phạm vi giám sát
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì giám sát tất cả các nội dung ở mục 

1.2. Các đoàn thể chính trị - xã hội chủ trì giám sát các nội dung ở mục 1.2 
nhưng chỉ những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của đoàn viên, hội viên; chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể mình.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp nào 
thì giám sát cơ quan, tổ chức cùng cấp đó. Khi cần thiết Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể chính trị - xã hội cấp trên trực tiếp giám sát đến địa phương, cơ sở. 

- Việc giám sát đối với cá nhân được thực hiện cả nơi làm việc và nơi cư trú. 
1.4- Phương pháp giám sát
1.4.1. Xây dựng kế hoạch giám sát
Căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của 

địa phương, chương trình xây dựng các văn bản qui phạm pháp luật của chính 
quyền, chương trình ban hành văn bản của cấp ủy; hàng năm cấp ủy có định 
hướng nội dung công tác giám sát. 

Dựa trên định hướng này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
chính trị - xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát năm sau trước tháng 
11 của năm trước phù hợp với khả năng, nhiệm vụ của mình, báo cáo cấp ủy và 
chính quyền cùng cấp trước khi triển khai (Trường hợp giám sát cấp dưới phải 
thông báo cho cấp dưới biết). Khi cần thiết có thể bổ sung kế hoạch hoặc tổ 
chức giám sát ngoài kế hoạch nhưng phải báo cáo trước khi triển khai. 

Vào tháng 11 hàng năm, Ban Dân vận cấp ủy chịu trách nhiệm điều phối 
tổng thể chương trình, kế hoạch giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp của năm sau  trước khi trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt, tránh chồng chéo, không làm trở ngại các hoạt động của cơ 
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quan, tổ chức, cá nhân được giám sát.
1.4.2. Thực hiện việc giám sát qua các phương pháp cụ thể riêng lẻ hoặc 

sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp sau đây: 
- Giám sát thông qua lấy ý kiến phản ánh của nhân dân: Chủ thể giám sát 

tổ chức lấy ý kiến nhân dân qua tiếp xúc trực tiếp với nhân dân dân; qua thăm dò 
dư luận của nhân dân; qua việc tiếp nhận thư góp ý của nhân dân.

- Giám sát thông qua làm việc và khảo sát thực tế: Chủ thể giám sát có 
văn bản thông báo nội dung, thời gian, địa điểm làm việc hoặc khảo sát thực tế 
trước 15 ngày làm việc cho địa phương, đơn vị được chọn khảo sát.

- Giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát 
đầu tư của cộng đồng (và các tổ chức khác do nhân dân đại diện) và thực hiện 
Quy chế dân chủ ở cơ sở: Thực hiện theo quy chế hoạt động của Ban Thanh tra 
nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế 
dân chủ ở cơ sở hoặc của các tổ chức khác do nhân dân đại diện.

- Giám sát thông qua nghiên cứu, phân tích tư liệu, thông tin, báo cáo của 
các cơ quan, tổ chức: Chủ thể giám sát được quyền yêu cầu đối tượng giám sát 
cung cấp thông tin, báo cáo riêng theo chuyên đề (trừ những vấn đề thuộc bí 
mật nhà nước) hoặc các tài liệu được phát hành định kỳ (như báo cáo tháng, 
quý, 6 tháng, báo cáo, các báo cáo chuyên đề...).

- Giám sát thông qua đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của 
các tổ chức, cá nhân gửi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - 
xã hội: Chủ thể giám sát tổng hợp, nghiên cứu, phân tích đơn thư khiếu nại, tố 
cáo, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân gửi đến để làm cơ sở giám sát. 
Cần phải đối chiếu thông tin nhiều chiều. Khi cần, phải tiến hành khảo sát, đối 
thoại để làm rõ vấn đề.

- Giám sát thông qua phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng: 
Nội dung phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng là kênh thông tin 
cho chủ thể giám sát; tuy nhiên, đây chỉ là thông tin tham khảo, cần được kiểm 
chứng thực tế.

- Giám sát thông qua việc tham gia các hoạt động giám sát do các cơ quan 
dân cử đề nghị (khi Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận, HĐND các  
cấp đề nghị).

1.4.3. Quy trình giám sát
Bước 1: Chuẩn bị giám sát
- Chọn vấn đề, nội dung giám sát.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát (xác định mục tiêu, nội dung,  

phương pháp, thành phần tham gia).
Bước 2: Triển khai chương trình, kế hoạch giám sát
Để triển khai kế hoạch giám sát có kết quả, chủ thể giám sát cần:
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- Nắm vững các văn bản, qui định liên quan đến nội dung giám sát.
- Thu thập thông tin từ nhiều nguồn (số liệu thống kê; ý kiến nhân dân, 

chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; đơn thư 
phản ánh, khiếu nại, tố cáo; báo chí…).

- Phân công trách nhiệm cho các thành viên tham gia giám sát.
Bước 3: Viết báo cáo giám sát tập trung vào 03 nội dung
- Những vấn đề được phát hiện qua giám sát.
- Nhận xét, đánh giá ưu điểm, hạn chế.
- Kiến nghị.
Bước 4: Sau giám sát
- Thực hiện đúng theo quy định tại điểm d, đ, e khoản 1 Điều 8 của Quy chế 

giám sát và phản biện xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 
12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI).

- Theo dõi việc thực hiện kiến nghị của đối tượng được giám sát.
Lưu ý:
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội có thể 

thành lập các Hội đồng tư vấn, xây dựng lực lượng cộng tác viên, chuyên gia để 
giúp triển khai thực hiện việc giám sát theo quy định.

- Khi chủ thể giám sát hoặc đối tượng giám sát có yêu cầu đối thoại để 
làm rõ nội dung kiến nghị thì bên được yêu cầu đối thoại phải thực hiện việc đối 
thoại; thời hạn tổ chức đối thoại chậm nhất khi có yêu cầu đối thoại không quá 
30 ngày. Nếu chủ thể giám sát yêu cầu đối tượng giám sát đối thoại mà đối 
tượng giám sát không thực hiện việc đối thoại thì chủ thể giám sát được công bố 
kiến nghị và kiến nghị đó được xem là kiến nghị chính thức. Nếu đối tượng 
giám sát yêu cầu chủ thể giám sát tổ chức đối thoại nhưng chủ thể giám sát 
không tổ chức đối thoại thì những nội dung liên quan cần được làm rõ qua đối 
thoại không được xem là kiến nghị chính thức. 

- Trường hợp đối tượng giám sát và chủ thể giám sát không thống nhất 
trong đối thoại, thì chủ thể giám sát báo cáo cấp trên trực tiếp của đối tượng 
giám sát để được giải quyết.

2. Hoạt động phản biện xã hội
2.1- Đối tượng phản biện 
Các văn bản dự thảo (trừ những vấn đề thuộc bí mật nhà nước) gồm:
- Các văn kiện trình Đại hội Đảng.
- Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương; chương trình, đề 
án, dự án liên quan đến quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể chính trị - xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân 
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dân; các chính sách đối với các giai tầng xã hội, các dân tộc, tôn giáo.
- Các đề án về phương án quản lý, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực ở 

địa phương; đề án thu, chi các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp của nhân 
dân; thành lập, chia tách, sát nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính (huyện, xã). 

- Các dự thảo văn bản phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của 
địa phương. 

2.2- Phạm vi phản biện 
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Chủ trì phản biện xã hội đối với các văn bản 

dự thảo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 
nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy đảng, các văn bản qui phạm 
pháp luật, các đề án, dự án của chính quyền cùng cấp tác động đến các lĩnh vực của 
đời sống xã hội. 

- Các đoàn thể chính trị - xã hội: Chủ trì phản biện xã hội đối với các văn 
bản dự thảo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội của cấp ủy đảng, các văn bản qui 
phạm pháp luật, các đề án, dự án của chính quyền cùng cấp có liên quan trực 
tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên, tổ chức, hoạt động, 
chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể mình; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội. 

2.3- Phương pháp phản biện 
Căn cứ kế hoạch xây dựng các văn bản qui phạm pháp luật, các quyết 

định có liên quan đến nhân dân nêu ở mục 2.1; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 
đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các hoạt động phản biện như sau:

* Lấy ý kiến phản biện:  Các ý kiến phản biện cần có cơ sở khoa học; 
đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và 
phù hợp với thực tiễn; phát huy được trí tuệ của nhiều người và phản ánh được 
tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cán bộ, đoàn viên, hội viên...; do vậy, Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cần:

- Tổ chức các kỳ họp của cơ quan lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; các Hội nghị, Hội thảo... để lấy ý 
kiến trực tiếp.

- Gửi các dự thảo để lấy ý kiến phản biện bằng văn bản. 
- Tập hợp, nghiên cứu, đúc kết các ý kiến của các nhà khoa học, nhà 

nghiên cứu, nhân dân, đoàn viên, hội viên... trên các phương tiện thông tin đại 
chúng (nếu có).

* Các hình thức thực hiện phản biện: 
- Phản biện trực tiếp thông qua việc tham gia các kỳ họp của Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan chính quyền...(sau đây gọi tắt là cơ 

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



Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận.  http://binhthuancpv.org.vn 7

quan nhà nước); qua hội nghị hoặc các hình thức lấy ý kiến phản biện khác do 
các cơ quan Đảng, Nhà nước tổ chức.

- Phản biện thông qua việc ban hành các văn bản góp ý gửi cơ quan 
Đảng, chính quyền.

- Phản biện qua việc thông tin trên các cơ quan báo chí, thông tin - truyền 
thông chính thống của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể.

Lưu ý:
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội có thể 

thành lập các Hội đồng tư vấn, xây dựng lực lượng cộng tác viên, chuyên gia để 
giúp nghiên cứu chuyên sâu các nội dung phản biện theo quy định.

- Chủ thể phản biện tiến hành đối thoại trực tiếp với cơ quan, tổ chức có 
văn bản dự thảo được phản biện khi thấy cần thiết. Trong trường hợp này cơ 
quan, tổ chức tiếp nhận phản biện phải cử người đứng đầu hoặc ủy quyền cấp 
phó người đứng đầu tham dự.

- Việc phản biện phải hướng đúng đối tượng tiếp nhận phản biện (ở đây là 
các cơ quan Đảng, Nhà nước); không thông tin nội dung phản biện cho các tổ 
chức, cá nhân không có trách nhiệm; ý kiến phản biện bằng văn bản của tập thể 
phải do người có trách nhiệm ký ban hành.

- Thành viên cơ quan lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể 
chính trị - xã hội các cấp phải chấp hành nội dung phản biện đã được cơ quan 
lãnh đạo Mặt trận và đoàn thể thông qua (nếu có); không được thông tin ý kiến 
trái chiều (nếu có) ngoài hội nghị cơ quan lãnh đạo (kể cả trang cá nhân trên 
mạng xã hội).

III- Kinh phí thực hiện 
Kinh phí giám sát và phản biện xã hội được ngân sách nhà nước bảo đảm 

theo phân cấp. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội lập 
kế hoạch, dự trù ở phần chi công việc và trình cấp có thẩm quyền cùng cấp phê 
duyệt hàng năm để thực hiện.

IV- Khen thưởng
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp 

trong tỉnh biểu dương, khen thưởng hoặc đề xuất cấp ủy, chính quyền, Mặt trận 
Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp trên khen thưởng theo quy định của Luật 
Thi đua, khen thưởng và quy định về thi đua, khen thưởng của tổ chức Đảng, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội. 

Phần thứ hai: GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 
I- Phạm vi góp ý
- Việc góp ý được thực hiện từ tỉnh đến cơ sở. 
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- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và công dân 
góp ý cho cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền cùng cấp; việc góp ý đối với cá 
nhân cán bộ, đảng viên tiến hành ở nơi công tác và nơi cư trú. 

II- Chủ thể góp ý 
1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội  gồm: 

Công đoàn, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp trong tỉnh. 

- Về tập thể:
+ Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị 

- xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.
+ Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.
+ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.
+ Tập thể cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.
- Về cá nhân:
+ Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao 

động và công dân được quyền góp ý với tư cách cá nhân, kể cả những người 
tham gia các cơ quan lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể 
chính trị - xã hội các cấp.

+ Cá nhân góp ý phải là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy 
định của pháp luật. 

2. Các tổ chức Hội quần chúng tham gia góp ý thông qua Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cùng cấp; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân 
trẻ tham gia góp ý thông qua Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp.

III- Yêu cầu đối với chủ thể góp ý
-  Ghi rõ tên, số điện thoại để tiện liên lạc (nếu có), địa chỉ (khi cần liên hệ) của 

cá nhân, tổ chức có ý kiến đóng góp.
- Thể hiện rõ đối tượng cần góp ý và nội dung góp ý.
- Việc góp ý phải chân thành; không được lợi dung việc góp ý để nói xấu, 

bôi nhọ, trù dập cán bộ, công chức, viên chức; xuyên tạc chủ trương, đường lối, 
chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước...

- Cơ quan, đơn vị, cá nhân có ý kiến đóng góp chịu trách nhiệm về nội 
dung góp ý của mình. 

- Cá nhân, tổ chức gửi ý kiến đóng góp thông qua một trong những cách 
thức sau:

+ Trực tiếp đến cơ quan, đơn vị tiếp nhận để gửi.
+ Qua hòm thư góp ý đặt ở trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn 

thể chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.
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+ Thông qua dịch vụ bưu chính.
+ Trình bày trực tiếp.
IV- Đối tượng, nội dung, phương pháp góp ý
1. Góp ý xây dựng Đảng 
1.1- Đối tượng góp ý
- Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực các cấp ủy từ tỉnh đến cơ 

sở; các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; các cơ quan 
tham mưu, giúp việc của cấp uỷ ở các cấp (các Ban Đảng, Văn Phòng, Ủy ban 
Kiểm tra); chi uỷ, chi bộ.

- Tất cả cán bộ, đảng viên giữ chức vụ hay không giữ chức vụ đều là đối 
tượng góp ý. Cần coi trọng việc góp ý cho cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo.

1.2- Nội dung góp ý
* Đối với tổ chức đảng:
- Việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước bao gồm: việc tổ chức quán triệt, triển khai, hướng dẫn, 
kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; kết quả, hiệu quả triển khai và thực hiện... 
Các nội dung nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chậm trễ trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ; các vấn đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

- Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy đảng; các cơ 
quan tham mưu, trực thuộc cấp ủy, tổ chức đảng.

- Mối quan hệ giữa cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên với nhân dân bao 
gồm: việc tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe ý kiến của 
nhân dân; chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng đảng... 

* Đối với đảng viên:
- Thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu, 

trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; 
mối quan hệ giữa đảng viên với nhân dân nơi công tác và nơi cư trú.

1.3- Phương pháp góp ý
Việc góp ý được tiến hành theo định kỳ, thường xuyên và đột xuất; góp ý 

thông qua hội họp, đối thoại, bằng văn bản hoặc thư góp ý. Cách thức như sau:
- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường vụ 

đoàn thể các cấp góp ý bằng văn bản vào các thời điểm sau:
+ Trước khi cấp ủy, tổ chức đảng kiểm điểm định kỳ hàng năm hoặc khi 

cấp ủy, tổ chức đảng có đề nghị. 
+ Trước khi kết thúc nhiệm kỳ của cấp ủy cùng cấp.
- Tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy, đại diện Ban điều hành thôn 
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(khu phố), đại diện Mặt trận, các đoàn thể nơi cư trú đối với cán bộ, đảng viên 
mỗi năm 01 lần (theo mẫu hướng dẫn riêng).

- Cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã 
hội các cấp đặt hòm thư góp ý xây dựng đảng ở trụ sở hoặc các địa điểm thuận 
lợi để nhân dân, đoàn viên, hội viên gửi thư góp ý.

- Thông qua tiếp xúc trực tiếp với cán bộ, đảng viên (như tham gia sinh 
hoạt đảng, đi công tác cơ sở…).

- Mỗi năm 01 lần, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - 
xã hội phối hợp tổ chức đối thoại (có thể đối thoại riêng với từng đoàn thể) giữa 
người đứng đầu cấp ủy (đồng chí Bí thư cấp ủy hoặc ủy quyền cho đồng chí Phó 
Bí thư cấp ủy) với đại diện nhân dân hoặc trực tiếp với nhân dân ở địa bàn cụ thể 
(có quy định riêng).

Lưu ý:
* Các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - 

xã hội phân công cán bộ có nhiệm vụ quản lý hòm thư góp ý (nên là bộ phận 
văn phòng, tiếp dân); định kỳ hàng tuần (hoặc đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ) 
tổng hợp và xử lý theo quy định.

* Đảm bảo bí mật người góp ý theo các quy định của của Đảng và nhà 
nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này.

2. Góp ý xây dựng Chính quyền 
2.1- Đối tượng góp ý
- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp (tỉnh, huyện, xã); các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (tỉnh, huyện); Toà 
án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân (tỉnh, huyện), Cục thi hành án Dân sự tỉnh, 
Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện.

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND các cấp; Ủy viên Thường 
trực HĐND (tỉnh, huyện);  lãnh đạo các cơ quan thuộc HĐND (tỉnh, huyện), 
UBND (tỉnh, huyện, xã), Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân (tỉnh, huyện), 
Cục thi hành án Dân sự tỉnh, Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện.

- Cán bộ, công chức, viên chức.
2.2- Phương pháp góp ý 
- Góp ý định kỳ thông qua tổ chức lấy ý kiến tại hội nghị công chức, viên 

chức và hội nghị nhân dân: Mỗi năm một lần, tổ chức hội nghị công chức, viên 
chức (đối với khối cơ quan, đơn vị), hội nghị nhân dân (đối với khối xã, phường,  
thị trấn) để lấy ý kiến đóng góp:

+ Đối với cơ quan, đơn vị có trên 80 người thì tổ chức hội nghị đại biểu; 
có từ 80 người trở xuống thì tổ chức hội nghị toàn thể.

+ Đối với xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị đại diện hộ gia đình các 
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Tổ tự quản của các thôn, khu phố (số lượng không dưới 50 người). 
- Góp ý thông qua hòm thư góp ý: Tất cả các cơ quan chính quyền (tỉnh,  

huyện, xã) phải đặt hòm thư góp ý nơi thuận lợi nhất (đảm bảo bất kỳ lúc nào 
nhân dân cũng có thể gửi thư góp ý, kể cả thứ 7, Chủ nhật, các ngày nghỉ làm  
việc khác) để tiếp nhận thư góp ý của nhân dân. Các cơ quan chính quyền phân 
công cán bộ quản lý hòm thư góp ý, định kỳ hàng tuần (hoặc đột xuất theo yêu 
cầu nhiệm vụ) tổng hợp và xử lý theo quy định.

- Góp ý định kỳ thông qua đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với 
nhân dân: Mỗi năm một lần vào đầu năm hoặc cuối năm, Chủ tịch hoặc ủy 
quyền Phó Chủ tịch trực tiếp đối thoại với đại diện nhân dân thông qua Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội cùng cấp hoặc đối thoại với nhân dân 
khu vực địa phương khi cần thiết (có quy định riêng).

V- Khen thưởng
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp 

trong tỉnh biểu dương, khen thưởng hoặc đề xuất cấp ủy, chính quyền, Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội cấp trên khen thưởng theo quy 
định của Luật Thi đua, khen thưởng và quy định về thi đua, khen thưởng của tổ 
chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội. 

D. TRÁCH NHIỆM TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đảng đoàn các 

đoàn thể chính trị - xã hội và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh niên
- Tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức, hoạt động; quán triệt, tuyên 

truyền, giáo dục để cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm, năng lực giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền; đồng thời, nghiên cứu xây dựng quy định cụ thể 
về trách nhiệm, nội dung, phương pháp, quy trình để triển khai thực hiện Quyết 
định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị, các văn chỉ đạo, hướng dẫn của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể Trung ương trong hệ 
thống tổ chức mình.

- Hàng năm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch giám 
sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền báo cáo 
với cấp uỷ và thống nhất với chính quyền cùng cấp để triển khai thực hiện; kịp 
thời bổ sung nội dung giám sát và phản biện xã hội (khi có yêu cầu đột xuất) 
theo quy định.

2. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh 
Lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức quán triệt, triển 

khai thực hiện các nội dung có liên quan trong Quyết định 217, Quyết định 218 
của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy. Phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 
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đảng đoàn các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 
Thanh niên trong triển khai thực hiện.

3. Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh 
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp chính quyền trong tỉnh, 

các sở, ban, ngành tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung có liên 
quan trong Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đảng đoàn các đoàn thể chính trị - xã 
hội tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong triển khai thực hiện.

4. Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh 
- Căn cứ  Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị và các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức triển khai cụ thể 
hóa phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị và chỉ đạo tổ chức thực hiện có 
hiệu quả. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị cấp mình và cấp 
dưới tổ chức quán triệt và nghiêm túc thực hiện Quyết định 217, Quyết định 218 
của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội 
viên và quần chúng nhân dân; đồng thời thường xuyên phản ánh công tác triển 
khai và những kết quả thực hiện tại địa phương, đơn vị, cơ sở; tích cực tuyên 
truyền về các điển hình thực hiện tốt  Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ 
Chính trị. 

5. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các 
Ban Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển 
khai thực hiện Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 
này; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện để Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
biết, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ II;
- Ban Dân vận Trung ương Đảng + T78; 
- Các đảng đoàn, ban cán sự Đảng;
- Các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
   và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

(đã ký, đóng dấu) 

Dương Văn An
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