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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 
* 

Số 438-TB/TU 

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Phan Thiết, ngày 02 tháng 10 năm 2014 

 

THÔNG BÁO 
KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

tại Hội nghị triển khai các Hướng dẫn, Quy định của Ban Thường vụ  
Tỉnh ủy thực hiện Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị 

------ 
 

Ngày 17/9/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị triển khai 
các Hướng dẫn, Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quyết định số 
217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI)(1) trên địa bàn tỉnh. Sau khi 
nghe đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy triển khai, quán triệt Quy 
định số 1415-QĐ/TU và Hướng dẫn số 08-HD/TU, ngày 19/8/2014 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy và ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng chí Huỳnh Văn Tí - 
Bí thư Tỉnh ủy đã kết luận, chỉ đạo: 

Giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền là việc rất quan trọng, là một trong những chức năng, nhiệm vụ của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; đồng thời là trách 
nhiệm của cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng, tâm tư, tình cảm của đoàn 
viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội 
và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong thời gian qua đã được triển 
khai, có mang lại một số kết quả nhất định; tuy nhiên, nhìn chung vẫn còn nhiều 
lúng túng, kết quả đạt được chưa như mong muốn. 

Hiện nay, việc giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã 
hội đã được luật hóa trong Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi, bổ sung) và được Bộ 
Chính trị (khóa XI) quy định cụ thể. Để việc giám sát, phản biện xã hội và góp ý 
xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 
chính trị - xã hội bảo đảm đúng thực chất và đạt kết quả tốt hơn trong thời gian 
tới, cần lưu ý: 

I- Về yêu cầu chung: 

1. Trước hết cần nhận thức đúng và đầy đủ việc giám sát, phản biện và góp 
ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những hình thức quan trọng 

                                                

(1) Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc 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; Quyết định số 218-
QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) 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.  
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nhằm phát huy rộng rãi dân chủ của nhân dân nói chung và trong hệ thống Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội. Do vậy, phải quan tâm 
lãnh đạo thực hiện thật tốt, đặc biệt phải thực sự tôn trọng, lắng nghe ý kiến của 
cán bộ, đảng viên và của nhân dân với tinh thần thực sự cầu thị, nghiêm túc. 

2. Phải quán triệt nguyên tắc, việc góp ý, giám sát, phản biện xã hội đều 
đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhằm mục đích xây dựng Đảng, xây dựng chính 
quyền; làm cho Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh lên, kinh tế - xã hội 
ngày càng phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ 
vững, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. 

3. Cần điều hòa trong quá trình xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã 
hội. Kế hoạch đặt ra phải thiết thực, cụ thể, phù hợp với năng lực, khả năng của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trước mắt tập 
trung vào một số lĩnh vực sau: 

- Về giám sát: 

+ Giám sát ủy ban nhân dân các cấp trong giải quyết đơn, thư khiếu nại, 
tố cáo. 

+ Giám sát việc giải quyết các kiến nghị, các nguyện vọng chính đáng của 
cư tri. 

- Về góp ý, phản biện xã hội: 

+ Góp ý cán bộ, đảng viên (một năm một lần hoặc vào cuối nhiệm kỳ). 

+ Góp ý vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp. 

II- Về một số nội dung, nhiệm vụ cụ thể: 

1. Các cấp ủy trực thuộc tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ 
thể ở cấp mình, trong đó hết sức chú ý làm tốt khâu tổ chức quán triệt, tuyên 
truyền nội dung Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ 
Chính trị và các hướng dẫn, quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho cán bộ, 
đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh phải tổ chức quán triệt thật kỹ cho cán bộ, hội 
viên, đoàn viên trong hệ thống tổ chức mình và góp phần tuyên truyền rộng rãi 
trong nhân dân, vì đây là chủ thể tổ chức phản biện, giám sát và tham gia góp ý 
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.  

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Thuận và các cơ quan 
thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tiến hành đăng tải, phổ biến nội dung các 
văn bản nêu trên.   

 2. Hệ thống chính quyền các cấp cần phối hợp chặt và tạo mọi điều kiện 
thuận lợi cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã 
hội cùng cấp thực hiện tốt chức năng phản biện, giám sát theo các quy định đã 
đề ra. 
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3. Tất cả các cơ quan, đơn vị khẩn trương đặt “Hòm thư góp ý” trước trụ 
sở của cơ quan, đơn vị mình, hoàn thành chậm nhất vào ngày 15/10/2014; chú ý 
phân công cán bộ trực tiếp phụ trách hòm thư và cán bộ trực tiếp theo dõi việc 
góp ý, phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với cơ quan, đơn vị 
mình. Đặc biệt, phải làm thật tốt khâu phản hồi thông tin đối với những ý kiến 
đóng góp, phản biện, giám sát. 

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội 
tỉnh khẩn trương có kế hoạch tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ phụ trách 
công tác này của tổ chức mình; đồng thời, xây dựng kế hoạch giám sát, kế hoạch 
phản biện thật cụ thể để triển khai thực hiện. 

5. Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp thu những ý kiến đóng góp tại Hội nghị để 
hoàn chỉnh các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 217-
QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và có những 
kiến nghị cụ thể trình Thường trực Tỉnh ủy trong tháng 10/2014. 

Căn cứ Thông báo này, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội 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. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 

(đã ký, đóng dấu) 

 
 
 

Nguyễn Mạnh Hùng 
 

 
 

(để báo cáo) 


