
TỈNH ỦY GIA LAI 

* 

Số 162-KH/TU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

  Gia Lai, ngày 08 tháng 10 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 
kiểm tra thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 

của Bộ Chính trị 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 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị 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(*) 

----- 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng 

Kế hoạch kiểm tra thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW trong năm 2018, 

cụ thể như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đánh giá thực chất tình hình triển khai, kết quả thực hiện Quyết định 

217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW; nêu rõ những việc làm được, chưa làm được; những 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; nguyên nhân của những 

tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW.  

2. Qua kiểm tra, tổng hợp những đề xuất, kiến nghị nội dung và giải pháp nhằm 

tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, 

218-QĐ/TW trong thời gian tới. 

3. Việc kiểm tra phải đảm bảo khách quan, nghiêm túc và hiệu quả. 

II- NỘI DUNG 

1. Đánh giá việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 

217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW  

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt; xây dựng kế hoạch, chương 

trình thực hiện. 

- Việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW. 

Tập trung làm rõ nhận thức, trách nhiệm và kết quả thực hiện đối với các nội dung 

trong Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW và các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh. 

 

                                           
(*) Gọi tắt là Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW. 
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2. Kết quả thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW  

Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp của Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW; trong đó, cần nêu rõ kết quả đạt được, 

tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Quyết định 217-

QĐ/TW, 218-QĐ/TW trong thời gian đến và kiến nghị, đề xuất (có đề cương, phụ 

lục báo cáo kèm theo). 

III- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN  

1. Thời gian, địa điểm 

1.1. Ngày 16 tháng 11 năm 2018, kiểm tra tại thị xã An Khê:  

- Buổi sáng: Từ 08 giờ đến 11 giờ, làm việc tại phường Ngô Mây. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, làm việc tại Trụ sở Thị ủy. 

1.2. Ngày 21 tháng 11 năm 2018, kiểm tra tại huyện Chư Pưh: 

- Buổi sáng: Từ 08 giờ đến 11 giờ, làm việc tại xã Ia Blứ. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, làm việc tại Trụ sở Huyện ủy. 

1.3. Ngày 23 tháng 11 năm 2018, kiểm tra tại huyện Chư Păh:  

- Buổi sáng: Từ 08 giờ đến 11 giờ, làm việc tại xã Nghĩa Hưng. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ, làm việc tại Trụ sở Huyện ủy. 

2. Thành phần 

2.1. Thành phần Đoàn Kiểm tra của tỉnh 

- Đồng chí Võ Thanh Hùng - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, 

Trưởng đoàn. 

- Đồng chí Nguyễn Thành Nuôi - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh, Phó trưởng đoàn. 

- Đồng chí Đoàn Vĩnh Quý - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, thành viên. 

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, 

thành viên. 

- Đồng chí Phạm Nhuần - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thành viên. 

- Đồng chí Vũ Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, 

thành viên. 

- Đồng chí Phan Hồ Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, thành viên. 

- Trưởng phòng Đoàn thể và các Hội, Ban Dân vận Tỉnh ủy, thư ký. 
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2.2. Thành phần đơn vị được kiểm tra  

2.2.1. Thành phần làm việc ở huyện ủy, thị ủy (do huyện ủy, thị ủy mời): 

- Đại diện: Thường trực huyện ủy, thị ủy; lãnh đạo hội đồng nhân dân và ủy ban 

nhân dân huyện, thị xã. 

- Đại diện lãnh đạo: Ban dân vận huyện ủy, thị ủy; văn phòng hội đồng nhân 

dân và ủy ban nhân dân huyện, thị xã; mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã 

hội, phòng nội vụ và phòng tài chính - kế hoạch huyện, thị xã. 

2.2.2. Thành phần làm việc ở các xã, phường: Đại diện lãnh đạo đảng ủy, 

hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - 

xã hội xã, phường. 

3. Phương pháp tiến hành 

- Trưởng đoàn quán triệt nội dung, phương pháp kiểm tra. 

- Các đơn vị được kiểm tra báo cáo (bằng văn bản) với Đoàn Kiểm tra kết quả 

triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW và các văn bản chỉ đạo 

của cấp trên. 

- Kiểm tra các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và 

các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện, thị xã trong việc triển khai, thực hiện các 

Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW (yêu cầu các địa phương chuẩn bị 01 bộ tài 

liệu gồm các văn bản đã ban hành gửi Đoàn Kiểm tra). 

-  Các thành viên đoàn công tác và địa phương trao đổi, thảo luận. 

- Đồng chí Trưởng Đoàn Kiểm tra kết luận cuộc kiểm tra. 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này, Đoàn Kiểm tra của tỉnh có trách nhiệm 

thống nhất lịch trình, thời gian, địa điểm và các nội dung có liên quan, thông báo 

tới các địa phương được kiểm tra; sau kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra đến địa 

phương được kiểm tra; đồng thời, báo cáo kết quả kiểm tra về Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy theo quy định. 

2. Các cơ quan có thành viên Đoàn Kiểm tra của tỉnh tạo điều kiện để thành 

viên Đoàn Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ. Các huyện ủy, thị ủy có đoàn đến kiểm 

tra, chuẩn bị tốt nội dung, điều kiện làm việc theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra. 

3. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy không có đoàn của tỉnh đến kiểm tra, giao 

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra các đơn vị trực thuộc và ngành 

dọc; đồng thời, xây dựng báo cáo tự kiểm tra gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua 

Ban Dân vận Tỉnh ủy) trước ngày 30 tháng 11 năm 2018. 
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4. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ 

quan liên quan theo dõi, đôn đốc các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các ngành chức 

năng tổ chức thực hiện kế hoạch này, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra về Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Dân vận Trung ương trước ngày 05 tháng 12 năm 2018. 

 

 Nơi nhận: 
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh,  

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 

 - Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

đã ký 

 

 

 

Hồ Văn Niên 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
kiểm tra thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW trong năm 2018 

(kèm theo Kế hoạch số 162-KH/TU, ngày 08 tháng 10 năm 2018  

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)  

----- 

I- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

QUYẾT ĐỊNH 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW; QUYẾT ĐỊNH 553-QĐ/TU, 

QUYẾT ĐỊNH 553-QĐ/TU 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, các địa phương, các ngành, Mặt 

trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội trong việc triển khai, quán triệt, tổ chức 

thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW; Quyết định 553-QĐ/TU, 554-QĐ/TU 

và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quy chế, Quy định của Trung ương, 

của tỉnh. 

2. Công tác tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW; 

Quyết định 553QĐ/TU, 554-QĐ/TU của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 

chính trị - xã hội. 

3. Sự chuyển biến về nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, của hội 

đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội 

trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW; 

Quyết định 553-QĐ/TU, 554-QĐ/TU. 

II- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 

217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW 

1. Về công tác giám sát: Nêu rõ thời điểm đăng ký nội dung giám sát và 

thời điểm được cấp ủy phê duyệt kế hoạch giám sát. Kết quả thực hiện công 

tác giám sát ở cấp tỉnh, huyện, xã (có số liệu cụ thể của từng cấp) 

- Các nội dung, vụ việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp chủ trì 

phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát; hình thức giám sát. 

- Các nội dung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội 

cùng cấp tự tổ chức giám sát theo đặc thù của ngành mình; hình thức giám sát. 

- Kết quả giải quyết sau kiến nghị giám sát của các cơ quan, tổ chức được 

giám sát. 

 - Đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác giám sát của cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã. 

2. Về hoạt động phản biện xã hội: Nêu rõ thời điểm đăng ký nội dung 

phản biện xã hội và thời điểm được cấp ủy phê duyệt kế hoạch phản biện xã 
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hội. Kết quả thực hiện công tác phản biện xã hội ở cấp tỉnh, huyện, xã (có số 

liệu cụ thể của từng cấp) 

- Các nội dung Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp chủ trì phối hợp 

với các đoàn thể chính trị - xã hội phản biện xã hội; hình thức phản biện. 

- Các nội dung Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - 

xã hội cùng cấp tự tổ chức phản biện xã hội theo đặc thù của ngành mình; hình 

thức phản biện. 

- Kết quả tiếp thu, phản hồi ý kiến của cơ quan có dự thảo văn bản được phản 

biện xã hội. 

 - Đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác phản biện xã hội của cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

3. Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cấp tỉnh, huyện, 

xã: Nêu rõ công tác tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 

với nhân dân 

3.1. Kết quả triển khai thực hiện (có số liệu cụ thể của từng cấp) 

- Góp ý tập thể, nội dung và hình thức góp ý, số lượt góp ý. 

- Góp ý cá nhân, nội dung và hình thức góp ý, số lượt góp ý. 

- Đánh giá việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân. 

- Đánh giá việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu Hội đồng nhân dân, ủy ban 

nhân dân với nhân dân. 

3.2. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện 

3.3. Kết quả tiếp thu, phản hồi ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức sau khi 

nhận được ý kiến góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên 

III- ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

2. Tồn tại, hạn chế 

3. Nguyên nhân 

4. Nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, 

218-QĐ/TW thời gian tới. 

5. Kiến nghị, đề xuất. 

----- 

 


