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KẾ HOẠCH 

thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02 tháng 02 năm 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 

----- 
 

Thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02 tháng 02 năm 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 (viết tắt là Quy định 124-QĐ/TW), Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Quán triệt sâu rộng Quy định 124-QĐ/TW; đảm bảo sự thống nhất về nhận 

thức và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 

chính trị - xã hội và nhân dân đối với Quy định 124-QĐ/TW. 

2. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và   

nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng 

đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy 

lùi sự thoái hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn 

biến, tự chuyển hóa trong nội bộ (viết tắt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)) 

trên địa bàn tỉnh. 

3. Việc thực hiện Quy định 124-QĐ/TW phải đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy, 

đúng pháp luật, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc và Điều lệ các đoàn thể chính trị - xã hội; có 

sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức liên quan; trên tinh thần xây dựng, dân 

chủ, công khai khách quan và minh bạch; là việc làm thường xuyên, gắn với thực hiện 

các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

(khóa XII) và Kế hoạch số 131-KH/TU, ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Ban 

Bí thư về hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp 

tục phát huy vai trò nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự 

diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ (viết tắt là Kế hoạch 131-KH/TU). Định kỳ tổ 

chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, 

hạn chế; không để kẻ xấu lợi dụng gây mất đoàn kết nội bộ. 
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II- NỘI DUNG 

1. Công tác quán triệt, phổ biến quy định 

1.1. Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung 

Quy định 124-QĐ/TW, gắn với Kế hoạch 131-KH/TU. 

Thời gian thực hiện: Cấp tỉnh dự kiến hoàn thành trước tháng 9 năm 2018; 

cấp huyện hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2018; cấp xã hoàn thành trong 

tháng 8 năm 2018.  

1.2. Vận động và hướng dẫn đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân 

trong tỉnh phát huy vai trò dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện (thông qua các tổ 

chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội) để giám sát, phát hiện, 

phản ánh, tố giác, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của đội ngũ cán bộ, đảng viên, 

nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các tổ chức trong tỉnh, góp phần thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 

- Cơ quan thực hiện: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ 

tỉnh đến cơ sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2. Nội dung, phạm vi, hình thức giám sát; tiếp nhận thông tin giám sát 

2.1. Nội dung, phạm vi, hình thức giám sát 

a) Nội dung giám sát 

- Các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống được xác định trong Nghị quyết 

Trung ương 4 (khóa XII). 

- Việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của 

người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên (19 điều quy định đảng viên 

không được làm; Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15 tháng 6 năm 2000 của Bộ 

Chính trị về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự 

nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực 

hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07 tháng 6 năm 

2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán 

bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; cam kết tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo 

đức, lối sống; không suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa của cán bộ, đảng viên; 

kê khai tài sản, thu nhập của người phải kê khai theo quy định...). 

b) Phạm vi giám sát 

- Giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi 

quản lý của cấp ủy cùng cấp ở nơi làm việc; giám sát cán bộ, đảng viên sinh hoạt, 

cư trú trên địa bàn khu dân cư. 
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- Trường hợp phát hiện cán bộ, đảng viên không thuộc cấp ủy cùng cấp quản 

lý có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống thì chủ thể giám sát báo cáo, phản 

ánh cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ, đảng viên. 

c) Hình thức giám sát 

- Thông qua việc quan sát, tìm hiểu, giao tiếp với người đứng đầu, cán bộ chủ 

chốt và cán bộ, đảng viên. 

- Thông qua tiếp nhận thông tin báo cáo, phản ánh của các tổ chức, cá nhân, 

đoàn viên, hội viên và nhân dân, dư luận xã hội, cơ quan truyền thông đại chúng. 

d) Cơ quan thực hiện: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ 

tỉnh đến cơ sở và nhân dân. 

e) Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.2. Tiếp nhận, xử lý thông tin giám sát 

a) Khi phát hiện hoặc tiếp nhận báo cáo, phản ánh về những biểu hiện suy 

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

viên, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội báo 

cáo bằng văn bản hoặc phản ánh trực tiếp với cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp để 

xem xét, xử lý. 

b) Cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền sau khi tiếp nhận báo cáo, phản ánh 

của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân có trách nhiệm 

lãnh đạo, chỉ đạo xem xét, giải quyết. Chậm nhất 20 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được báo cáo, phản ánh của chủ thể giám sát, cấp có thẩm quyền thông báo 

bằng văn bản kết quả giải quyết đến chủ thể giám sát và các cơ quan, tổ chức có 

liên quan. Nếu vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài, nhưng không quá 30 

ngày làm việc. Trường hợp xác định cán bộ, đảng viên có vi phạm thì cấp ủy, tổ 

chức đảng xem xét, xử lý theo quy định. 

c) Cơ quan thực hiện: Cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 

thể chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở. 

d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3. Quyền, trách nhiệm của chủ thể giám sát, đối tượng giám sát  

3.1. Quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội 

và nhân dân (chủ thể giám sát) 

- Giám sát thường xuyên đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống 

của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trong phạm vi giám sát. 

- Được mời tham dự các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy, tổ chức đảng, hội 

đồng nhân dân và ủy ban nhân dân liên quan đến nội dung giám sát; các cuộc đối 
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thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. 

- Công tâm, dân chủ, khách quan khi thực hiện giám sát; chịu trách nhiệm 

trước cấp ủy, tổ chức đảng về kết quả giám sát; tránh nể nang, né tránh hoặc để bị 

lợi dụng trong hoạt động giám sát. 

- Báo cáo kết quả giám sát với cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền và cơ 

quan quản lý cán bộ, đảng viên; đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, 

kiểm tra, xử lý kết quả giám sát; theo dõi việc xử lý kết quả giám sát của các cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền và đối tượng được giám sát. 

- Cơ quan thực hiện: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ 

tỉnh đến cơ sở và nhân dân. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3.2. Quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng 

viên (đối tượng giám sát). 

- Được đề nghị, phản ánh, báo cáo với cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan có thẩm 

quyền xem xét về báo cáo, nhận xét, đánh giá của chủ thể giám sát đối với mình 

hoặc khi chủ thể giám sát thực hiện không đúng nội dung, phạm vi, trách nhiệm, vi 

phạm quy định này. 

- Từ chối trả lời, cung cấp thông tin, tài liệu không thuộc quyền hạn, chức trách, 

nhiệm vụ của mình hoặc không liên quan đến nội dung, phạm vi giám sát. 

- Chịu sự giám sát của chủ thể giám sát theo quy định tại Điều 5, Điều 6 của 

Quy định 124-QĐ/TW. 

- Cơ quan thực hiện: Người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên 

từ tỉnh đến cơ sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực 

thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai 

thực hiện Quy định 124-QĐ/TW đảm bảo nội dung, thời gian quy định; đồng thời, chỉ 

đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp triển khai thực hiện.  

2. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - 

xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kịp thời bổ sung nội dung thực hiện Quy định 

124-QĐ/TW vào Chương trình nhiệm vụ năm 2018; chủ động triển khai hoạt động 

giám sát đối với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên cấp tỉnh; 

đồng thời, hướng dẫn việc triển khai thực hiện trong hệ thống từ tỉnh đến cơ sở, gắn 
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với thực hiện có hiệu quả Quyết điṇh số 217-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 

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” và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12 

tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị “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” và Kế hoạch 131-KH/TU; kịp thời báo cáo cho Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy biết, chỉ đạo. 

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và các cơ 

quan chức năng có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Quy định 

124-QĐ/TW gắn với Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03 tháng 10 năm 2017 của 

Ban Bí thư về hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương 

tiếp tục phát huy vai trò nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, 

tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 

thể chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kênh tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của 

nhân dân về giám sát, phát hiện sự suy thoái trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, 

lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, kịp thời chuyển 

đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên 

truyền, biểu dương gương điển hình thực hiện tốt Quy định 124-QĐ/TW, góp phần 

thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 

4. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách 

tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp nhận, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của Mặt trận 

Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và nhân dân về vi phạm trong việc tu 

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

đảng viên trong tỉnh. 

5. Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo dõi tình hình xử lý người đứng đầu, cán bộ chủ 

chốt, cán bộ, đảng viên vi phạm thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; làm 

cơ sở để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác đánh giá, quy hoạch, bổ 

nhiệm, đề bạt và sử dụng cán bộ.  

6. Chế độ báo cáo: Định kỳ 6 tháng, một năm các ban cán sự đảng, đảng 

đoàn, huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh 

đoàn báo cáo kết quả thực hiện Quy định 124-QĐ/TW với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

(qua Ban Dân vận Tỉnh ủy; báo cáo 6 tháng trước 10 tháng 6, báo cáo năm trước 

20 tháng 11) để tổng hợp báo cáo Ban Bí thư. Báo cáo đột xuất khi có nhiệm vụ 

phát sinh liên quan đến việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng 

đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. 
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7. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và cơ quan 

liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám 

sát và báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc thực hiện Quy định 124-QĐ/TW và 

Kế hoạch này.  

Kế hoạch này được phổ biến đến chi bộ, ban công tác Mặt trận khu dân cư, 

chi đoàn, chi hội của các đoàn thể chính trị - xã hội. 

 

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 ban cán sự đảng, đảng đoàn, huyện ủy, thị ủy, 

thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn; các sở, ban, ngành tỉnh, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

đã ký 

 

 

Châu Ngọc Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


