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  ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH 
      THÀNH ỦY HÀ TĨNH 

                      * 

Số 100-KH/Th.U 

 

           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

  

  TP. Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 02 năm 2023 

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 

 

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, Kế hoạch số 142-

KH/TU, ngày 07/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 18-

CT/TW, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn thành phố về công tác 

giám sát, phản biện xã hội; nhằm thực hiện hiệu quả phương châm “dân biết, dân 

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

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ 

đạo công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đổi mới nội dung, 

phương thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội. 

- Tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của 

Ban Bí Thư và Kế hoạch số 142-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo 

nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, tránh hình thức. 

II. NỘI DUNG 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với 

công tác giám sát, phản biện xã hội 

- Tổ chức quán triệt và thực hiện hiệu quả nội dung Chỉ thị số 18-CT/TW 

của Ban Bí thư và Kế hoạch số 142-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết 

định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám 

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

xã hội, gắn với việc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban 

Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội 

và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng 

đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 

12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu 

quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới, Nghị 

quyết số 11-NQ/TU, ngày 15/07/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ 

quốc trong thời gian tới, Quy định số 625-QĐ/TU, ngày 02/3/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, 
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đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự 

chuyển hóa” trong nội bộ, Quyết định số 657-QĐ/TU, ngày 04/4/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 562-QĐ/Th.U, ngày 09/2/2023 của Ban 

Thường vụ Thành ủy về ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người 

đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân. Thông qua đó nhằm nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội 

viên và Nhân dân về công tác giám sát, phản biện xã hội. 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, toàn diện của các cấp ủy 

đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Kịp thời thông tin 

về hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền các cấp, nhất là việc xây dựng và tổ 

chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, các chương trình, đề án có tác động, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân; 

về đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức. 

- Kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các 

tổ chức chính trị- xã hội nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực, chất lượng giám 

sát, phản biện xã hội. Xây dựng ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị, dám 

nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong giám sát, phản biện xã hội.  

- Cấp ủy, tổ chức đảng 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 cấp ủy cho ý kiến chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội 

của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, đồng thời chỉ đạo 

các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan Nhà nước cùng cấp, người đứng đầu cấp ủy, 

chính quyền đề cao trách nhiệm tiếp thu, kịp thời, nghiêm túc phản hồi kiến nghị 

sau giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. Định kỳ 

ba tháng, sáu tháng, 01 năm, Thường Trực cấp ủy chủ trì làm việc với lãnh đạo Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để nghe tình hình và định 

hướng hoạt động. 

2. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách; tạo 

điều kiện thuận lợi trong công tác giám sát, phản biện xã hội 

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định và tổ chức thực hiện 

nghiêm túc, nhằm cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ quyền và trách nhiệm tham gia giám 

sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Hằng 

năm, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng kế hoạch và phối hợp, tổ chức 

ký kết và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội theo quy định. 

- Các dự thảo chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội của thành phố, các dự án, đề án liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân 

dân (không thuộc danh mục bí mật Nhà nước) phải được gửi lấy ý kiến Mặt trận 

Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đối tượng chịu tác động nhằm phát huy 

quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến, giám sát, 

phản biện trong xây dựng, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, các văn bản 

quy phạm pháp luật. 

- Ban hành quy định trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong tiếp nhận 

và trả lời các kiến nghị, phản ánh của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã 

hội và Nhân dân sau giám sát, phản biện xã hội. Hằng năm, Hội đồng nhân dân các 
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cấp bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện 

xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội theo chương 

trình, kế hoạch. Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

cùng cấp tổ chức rà soát kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, phản biện của 

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

3. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội đối với công tác giám sát, phản biện xã hội 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 16-CT/Th.U, ngày 28/6/2021 

của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả 

hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội. Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc các cấp phát huy vai trò chủ trì, phối hợp, hiệp thương thống nhất hành 

động giữa các tổ chức thành viên trong xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch 

giám sát, phản biện xã hội.  

- Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, 

phản biện xã hội, theo hướng: Chủ động, dân chủ, khách quan, mang tính xây 

dựng; 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 nội dung 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 ý kiến, kiến nghị của Nhân 

dân; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là 

người đứng đầu. 

- Chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy cùng cấp cho ý kiến về chương trình 

giám sát, phản biện xã hội và tổ chức thực hiện hiệu quả. Công khai, minh bạch kết 

quả giám sát, phản biện xã hội theo quy định; theo dõi sát sao việc giải quyết các ý 

kiến, kiến nghị sau giám sát; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của 

các tổ chức, cá nhân liên quan về Thường trực cấp ủy cùng cấp. 

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ 

cho đội ngũ cán bộ; quan tâm tập huấn nghiệp vụ giám sát, phản biện xã hội cho 

đội ngũ làm công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ 

sở.  

- Có cơ chế động viên, khuyến khích đoàn viên, hội viên các tổ chức thành 

viên của Mặt trận Tổ quốc, các chuyên gia, nhà khoa học, các Ủy viên Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc, người có kinh nghiệm thực tiễn tham gia giám sát, phản biện xã hội. 

Mặt trận Tổ quốc thành phố phát huy vai trò của Ban Tư vấn trong hoạt động giám 

sát và phản biện xã hội. Tạo môi trường thuận lợi để phát huy tốt hơn vai trò của 

Nhân dân trong giám sát, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong 

sạch, vững mạnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đảng ủy, chi bộ trực thuộc tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng nội 

dung Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 142-KH/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân 

dân; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn tại 

địa phương, đơn vị. 

2. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc và các các tổ chức chính trị - xã hội thành phố triển khai thực hiện tốt 

công tác giám sát, phản biện xã hội của các cơ quan dân cử và trong tiếp xúc cử tri. 
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Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia quản lý Nhà nước, xây dựng 

chính quyền các cấp; giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính và việc thực 

thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; có cơ chế tiếp nhận thông tin phản 

ánh của người dân trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra; chỉ đạo các phòng, ban, 

ngành liên quan trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị, đề xuất sau giám sát.  

3. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về công tác giám sát, phản biện xã hội; chỉ đạo viết tin, bài tuyên 

truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư. 

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 

số 18-CT/TW; chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thành phố chỉ 

đạo, hướng dẫn, tổ chức hiệp thương thống nhất để cụ thể hóa, xây dựng và thực 

hiện các kế hoạch giám sát, phản biện xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Tổ 

chức tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân.  

Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường 

vụ Thành ủy ban hành Quy định về trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong 

tiếp nhận và trả lời các kiến nghị, phản ánh của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 

chính trị - xã hội và Nhân dân sau giám sát, phản biện xã hội. Kịp thời biểu dương, 

khen thưởng, nhân rộng mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong công tác giám sát, phản 

biện xã hội. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện, kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, giải quyết những vấn đề phát sinh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

5. Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

thành phố theo dõi, đôn đốc, giám sát, định kỳ hằng năm báo cáo Thường trực, 

Ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện Chỉ thị và Kế hoạch này. 

 
 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy (B/C), 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy, 

- UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,    

- Thường trực Thành ủy, 

- TT HĐND, lãnh đạo UBND thành phố,      

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy, 

- UBMT Tổ quốc, các tổ chức chính trị -  xã  hội  thành phố, 

- Các đảng ủy, chi bộ trực thuộc, 

- Các đồng chí Thành ủy viên, 

- Lưu VP. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Phan Ngọc Long 
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