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KẾ HOẠCH 

thực hiện 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” 

----- 

Ngày 26/10/2022, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW 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” (sau 

đây gọi là Chỉ thị số 18-CT/TW); để quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 

18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XIII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế 

hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của 

chính quyền, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 

chính trị - xã hội trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, 

phản biện xã hội, phát huy dân chủ ở cơ sở đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. 

- Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 

18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XIII. 

- Việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí 

thư khóa XIII phải được tổ chức nghiêm túc, sâu rộng, hiệu quả từ tỉnh đến 

cơ sở. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và 

Nhân dân về phát huy dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát, phản biện xã hội. 

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

là việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, các chương trình, dự án trọng điểm 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. 
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Các cấp ủy đảng, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ 

quốc, các đoàn thể, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức 

thực hiện thường xuyên. 

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, 

Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đối với công tác giám sát, 

phản biện xã hội 

- Chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính 

trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội. Hằng năm, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện 

xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; đồng thời 

chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 

nghiêm túc giải quyết các kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội. 

- Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo công tác giám sát, phản biện 

xã hội, xác định đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, 

một giải pháp căn bản để thực hiện hiệu quả phương châm “dân biết, dân 

bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 

Các cấp ủy đảng, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Ban 

Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức thực hiện thường xuyên. 

3. Nâng cao vai trò của chính quyền các cấp trong việc phối hợp, hỗ 

trợ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội 

- Tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã 

hội và Nhân dân phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia hoạt 

động giám sát của các cơ quan dân cử; có trách nhiệm tiếp nhận, trả lời, giải 

quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát và trong các hoạt động thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không hợp tác, gây 

khó khăn, cản trở hoạt động giám sát, phản biện xã hội hoặc lợi dụng quyền 

giám sát, phản biện xã hội để gây tổn hại cho tổ chức, cá nhân. Bảo đảm kinh 

phí cho Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác 

giám sát, phản biện xã hội. 

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp chủ động đề nghị Mặt trận 

Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tham gia phản biện xã hội một 

số dự thảo chương trình, kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến những vấn đề 

Nhân dân quan tâm, phù hợp với nhu cầu, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

Nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. 

- Trước các kỳ họp, Hội đồng nhân dân nghe báo cáo của Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc cùng cấp về kết quả giám sát, phản biện xã hội; yêu cầu các tổ 

chức, cá nhân liên quan xây dựng kế hoạch tiếp thu và khắc phục, sửa chữa 
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đầy đủ, nghiêm túc những hạn chế được chỉ ra sau giám sát, phản biện xã hội 

và các ý kiến góp ý về xây dựng chính quyền; tổ chức kiểm tra, giám sát việc 

khắc phục, sửa chữa của các tổ chức, cá nhân. 

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh 

chỉ đạo tổ chức thực hiện thường xuyên. 

4. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã 

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

- Chủ động thực hiện giám sát, phản biện xã hội từ sớm, từ cơ sở, bảo 

đảm dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng; nội dung giám sát, phản biện 

xã hội phải có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập 

trung vào những chủ trương, chính sách lớn, trọng yếu, ưu tiên những vấn đề 

liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, 

những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Tăng cường giám sát việc 

giải quyết các nội dung kiến nghị của cử tri và Nhân dân; việc tu dưỡng, rèn 

luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng 

viên. Công khai, minh bạch kết quả giám sát, phản biện xã hội theo quy định.  

- Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - 

xã hội cùng cấp định kỳ hàng năm chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch 

giám sát và phản biện xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; bàn bạc 

thống nhất về nội dung, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, tránh trùng lắp 

về nội dung, đối tượng được giám sát; sau khi thống nhất về nội dung giám 

sát, phản biện với các cơ quan, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 

cùng cấp, báo cáo trình Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy trong tháng 8 

của năm trước để cho chủ trương và triển khai thực hiện vào năm sau.  

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, mở lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, bản 

lĩnh, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ giám sát, phản 

biện xã hội; hướng dẫn các tổ chức thành viên đổi mới, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả giám sát, phản biện xã hội. Động viên, khuyến khích đoàn viên, hội 

viên các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc, các chuyên gia, nhà khoa 

học, nhà quản lý, các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, người có kinh nghiệm 

thực tiễn, người có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo và Nhân dân tham gia 

giám sát, phản biện xã hội. Kịp thời tôn vinh, khen thưởng, nhân rộng mô 

hình hay, kinh nghiệm tốt trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội. 

- Trước các kỳ họp Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc báo 

cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội cho Hội đồng nhân dân cùng cấp 

nghiên cứu, thảo luận, có ý kiến để các tổ chức, cá nhân liên quan trả lời, giải 

quyết các ý kiến, kiến nghị. 
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Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban 

Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực 

hiện thường xuyên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng trực 

thuộc Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban 

Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh xây dựng kế hoạch 

học tập, quán triệt, triển khai thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 

được giao; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện gửi về Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy). 

2. Ban cán sự đảng UBND tỉnh căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện tốt công 

tác giám sát, phản biện xã hội. 

3. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với đảng 

đoàn các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh tỉnh, đảng đoàn, cấp ủy các tổ chức thành viên có liên quan 

lãnh đạo, chỉ đạo việc hiệp thương thống nhất để cụ thể hoá, xây dựng và 

thực hiện các kế hoạch giám sát, phản biện xã hội phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ, thẩm quyền. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện, kịp thời đề xuất 

việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết những vấn đề mới phát sinh, 

đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

4. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ báo cáo Thường 

trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của 

Ban Bí thư và Kế hoạch này. 

 
Nơi nhận:                                                         
- Thường trực Ban Bí thư,                                                        

- Ban Dân vận TW (HN+pN), 

- Đảng đoàn HĐND, BCSĐ UBND tỉnh, 

- UBKT và các ban của Tỉnh ủy,  

- Các cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Đảng đoàn Mặt trận, các đoàn thể, 

  BTV Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy (NTCThanh). 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Yến 
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