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 Thời gian qua, cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực 

hiện hiệu quả Quyết định của Bộ Chính trị 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. Nhận thức 

của cấp ủy cơ sở, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động 

về giám sát, phản biện xã hội được nâng lên; nội dung, phương thức thực hiện 

ngày càng thực chất theo hướng chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung 

vào những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của Nhân dân và dư luận xã hội quan tâm, bức xúc; góp phần tăng 

cường quyền làm chủ, sự đồng thuận của Nhân dân trong xây dựng, phát triển của 

tỉnh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin 

của Nhân dân đối với Đảng. 

 Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội chưa 

đáp ứng được yêu cầu, chưa phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát và phản biện của 

mình; việc xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội có lúc, có 

nơi chưa chủ động, kịp thời, thiếu trọng tâm, trọng điểm, còn hình thức; nội dung, 

đối tượng giám sát có lúc, có nơi chưa phù hợp; việc tổ chức giám sát đối với cá 

nhân chưa nhiều, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; việc theo dõi, đôn đốc 

giải quyết kiến nghị sau giám sát thiếu quyết liệt, chưa đi đến cùng. Một số tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm chưa thực hiện nghiêm túc việc trả lời, 

giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội; chưa chủ động phát 

hiện những vấn đề phát sinh để tổ chức giám sát, phản biện.  

 Những hạn chế, bất cập nêu trên chủ yếu là do nhận thức về công tác giám 

sát, phản biện xã hội của cấp ủy cơ sở chưa đầy đủ; chưa quan tâm kiểm tra, đôn 

đốc việc thực hiện Quy chế giám sát, phản biện xã hội; thiếu quy định cụ thể về 

quy trình, trách nhiệm trả lời, giải quyết kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội. 

Nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội chậm đổi mới; năng lực của một 

bộ phận cán bộ làm công tác giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế. Sự phối hợp 

giữa các cơ quan đảng, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, chưa hiệu quả; nguồn lực, điều kiện 

đảm bảo cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội còn hạn chế. 

 Thực hiện Công văn số 3507-CV/TU, ngày 10/01/2023 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí 



thư. Để phát huy hơn nữa vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, 

phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, 

Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu cấp ủy các chi, 

đảng bộ cơ sở thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:  

 1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị số 18-

CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức chính trị - xã hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp 

ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về 

phát huy dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ 

quốc, các tổ chức chính trị - xã hội bằng hình thức phù hợp, đảm bảo thực chất, 

hiệu quả. Kịp thời thông tin về hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền các cấp, 

nhất là xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án có tác động, ảnh hưởng tới cuộc 

sống của người dân; về đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức.  

2. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức và người lao động về ý nghĩa, mục đích, quan điểm, tính chất, nội 

dung của Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính 

trị, Chỉ thị số 51-CT/TU, ngày 19/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc lãnh 

đạo triển khai thực hiện Quy chế giám sát và Quy định tham gia góp ý xây dựng 

Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 

chính trị - xã hội; Quyết định số 2942-QĐ/TU, ngày 30/12/2014 của Ban Thường 

vụ Tỉnh uỷ về Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp 

tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và 

Nhân dân trên địa bàn tỉnh.  

 3. Nghiên cứu, rà soát, góp ý, bổ sung các văn bản, kế hoạch, chương trình 

cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Quy định rõ trách nhiệm 

của các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để phát 

huy vai trò giám sát của Nhân dân; nội dung, vấn đề giám sát, phản biện xã hội 

phải phù hợp, đúng, trúng những vấn đề mà xã hội và Nhân dân quan tâm, tránh 

dàn trải, thiếu trọng tâm; vận dụng linh hoạt cách làm sáng tạo, phù hợp với điều 

kiện thực tiễn của từng địa phương và nội dung, lĩnh vực giám sát, phản biện. Tăng 

cường đối thoại, tiếp xúc với Nhân dân, thường xuyên lắng nghe dư luận xã hội, 

tập hợp các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và Nhân dân để kịp thời giải 

quyết hoặc đề xuất các giải pháp giải quyết những vấn đề mà các tầng lớp nhân 

dân quan tâm, phản ảnh đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Các ý 

kiến, kiến nghị phải được chắt lọc, đúng và trúng; giải pháp đưa ra phải đảm bảo 

hiệu quả, tính khả thi. 

 4. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực 

hiện công tác giám sát, phản biện xã hội tại cấp mình; đẩy mạnh tuyên truyền, 

nhân rộng cách làm hay, kinh nghiệm tốt trong công tác giám sát, phản biện xã hội; 

kịp thời biểu dương, khen thưởng xứng đáng, thiết thực, đúng quy định.  



 5. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở chủ trì, phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư và Công văn này; định kỳ báo cáo 

kết quả triển khai thực hiện về Ban Thường vụ Đảng ủy khối (qua Ban Tuyên giáo 

Đảng ủy Khối) để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy.  

 Yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm triển khai thực hiện. 

  

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy, 

- Thường trực Đảng ủy Khối, 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Lưu VP, Ban Tuyên giáo Đảng ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Trần Văn Bắc 
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