TỈNH ỦY GIA LAI
*
Số 144-KH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Gia Lai, ngày 23 tháng 7 năm 2018

KẾ HOẠCH
vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới,
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”
----Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BDVTW, ngày 08 tháng 6 năm 2018 của
Ban Dân vận Trung ương về vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội
nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề tiếp
tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện,
cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
Vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh phát huy quyền làm chủ và
vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc giám sát cấp
ủy, tổ chức đảng tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10
năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề tiếp
tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả” (gọi tắt là Nghị quyết 18-NQ/TW), góp phần tạo sự chuyển
biến tích cực, mạnh mẽ trong việc đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của
hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
2. Nội dung, hình thức vận động nhân dân giám sát
2.1. Nội dung giám sát
- Việc ban hành các văn bản nhằm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, tổ chức
thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Kế hoạch số 120-KH/TU của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (gọi tắt là Kế hoạch 120-KH/TU) của
cấp ủy, tổ chức đảng các cấp.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; Kế hoạch 120-KH/TU và
chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp.
2.2. Hình thức
- Thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội để tiếp nhận
phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên và nhân dân, các
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phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện
Nghị quyết 18-NQ/TW và kế hoạch, đề án của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp.
- Trực tiếp nhận đơn, thư phản ánh, kiến nghị của nhân dân.
3. Tổ chức thực hiện
3.1. Trách nhiệm của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ban cán sự đảng,
đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
- Xây dựng kế hoạch vận động nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết
18-NQ/TW, Kế hoạch 120-KH/TU, đề án của địa phương, đơn vị phù hợp với điều
kiện thực tế của đơn vị, địa phương.
- Công khai nội dung, giải pháp thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Kế hoạch
120-KH/TU của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; tuyên truyền, phổ biến kế hoạch
thực hiện nghị quyết, kế hoạch; vận động, hướng dẫn, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ
quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân phát huy quyền, trách nhiệm
trong tham gia giám sát thực hiện nghị quyết, kế hoạch.
- Tiếp nhận và kịp thời trả lời kiến nghị, phản ánh của Mặt trận Tổ quốc, các
đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân.
- Định kỳ hằng năm tổ chức gặp mặt đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể chính trị - xã hội để thông báo kết quả thực hiện nghị quyết, kế hoạch,
đề án.
3.2. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
- Xây dựng kế hoạch vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân giám sát việc
thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Kế hoạch 120-KH/TU và kế hoạch, chương
trình, đề án thực hiện của cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị, địa phương.
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân về
nghị quyết, kế hoạch và đề án thực hiện nghị quyết của cấp ủy, tổ chức đảng; có
giải pháp và hình thức phù hợp để vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ,
tham gia giám sát việc thực hiện nghị quyết và kế hoạch đảm bảo hiệu quả.
- Tổ chức giám sát bằng các hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kịp thời đánh giá, rút kinh
nghiệm, phổ biến nhân rộng các mô hình, phương thức có hiệu quả nhằm phát huy
vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong
giám sát thực hiện nghị quyết, kế hoạch, đề án.
3.3. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách
tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Định
kỳ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm và
báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Trung ương theo quy định.
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3.4. Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban
Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kết quả việc tổ chức thực
hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy). Cụ thể, báo cáo 6
tháng (gửi trước ngày 15 tháng 6), báo cáo năm (gửi trước ngày 15 tháng 12) để
tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.
Kế hoạch này được phổ biến đến chi bộ, công khai đến đoàn viên, hội viên và
nhân dân biết, ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo),
- Ban Dân vận Trung ương + Cơ quan Thường trực
Ban Dân vận Trung ương tại Đà Nẵng,
- Văn phòng Trung ương Đảng, Vụ Địa phương III tại Đà Nẵng,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;
các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn;
các sở, ban, ngành tỉnh,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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