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CHỈ THỊ 

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  

----- 
 

Thời gian qua, thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị về Quy chế giám 

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

trị - xã hội, công tác giám sát, phản biện xã hội đã đạt được nhiều kết quả 

quan trọng. Nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân về giám sát, phản biện xã hội 

được nâng lên; cơ sở chính trị, pháp lý của công tác giám sát, phản biện xã 

hội được củng cố, hoàn thiện; nội dung, phương thức thực hiện ngày càng 

thực chất, tập trung vào những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến 

quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và dư luận xã hội quan 

tâm, bức xúc; góp phần tăng cường quyền làm chủ, sự đồng thuận của nhân 

dân trong xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội 

chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa phát huy mạnh mẽ vai trò, sự tham gia của 

các thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân. Việc quán triệt, phổ 

biến, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về 

giám sát, phản biện xã hội chưa được coi trọng đúng mức. Việc xây dựng, 

triển khai các chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội có lúc, có 

nơi chưa chủ động, kịp thời, thiếu trọng tâm, trọng điểm, còn hình thức; các ý 

kiến, kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội chưa sâu, tính thuyết phục 

chưa cao; việc theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị thiếu quyết liệt, chưa đi 

đến cùng. Một số tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm chưa thực 

hiện nghiêm túc việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát, 

phản biện xã hội. 
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Những hạn chế, bất cập nêu trên chủ yếu là do nhận thức về công tác 

giám sát, phản biện xã hội của một số cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội chưa đầy đủ; chưa quan tâm kiểm tra, 

đôn đốc việc thực hiện Quy chế giám sát, phản biện xã hội; thiếu quy định cụ 

thể về quy trình, trách nhiệm trả lời, giải quyết kiến nghị sau giám sát, phản 

biện xã hội. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội 

các cấp còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, chậm đổi mới nội dung, 

phương thức giám sát, phản biện xã hội; chưa thể hiện rõ bản lĩnh, trách 

nhiệm đối với những ý kiến, kiến nghị của mình. Sự phối hợp giữa các cơ 

quan đảng, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 

trị - xã hội có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, hiệu quả; nguồn lực, điều kiện bảo 

đảm cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế...  

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ, 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, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện tốt 

một số nhiệm vụ sau:  

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, 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 xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án 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.  

Các cấp uỷ, tổ chức đảng tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản 

biện xã hội. Hằng năm, ban thường vụ cấp uỷ cho ý kiến về chương trình, kế 

hoạch giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, 

đồng thời chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ, chính 

quyền khẩn trương, nghiêm túc giải quyết các kiến nghị sau giám sát, phản 

biện xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam định kỳ báo cáo kết quả giám sát, 

phản biện xã hội cho Quốc hội, hội đồng nhân dân cùng cấp thảo luận, có ý 

kiến để các tổ chức, cá nhân liên quan trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị. 

Người đứng đầu cấp uỷ 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".  
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2. Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản 

quy phạm pháp luật nhằm thể chế hoá kịp thời, đầy đủ quyền và trách nhiệm 

tham gia giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức chính trị - xã hội. Quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò giám sát của 

nhân dân (giám sát trực tiếp và giám sát thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức chính trị - xã hội); trách nhiệm trả lời, giải quyết các ý 

kiến, kiến nghị sau giám sát; cơ chế tiếp nhận thông tin phản ánh của người 

dân trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; cơ chế để Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia hoạt động giám sát 

của các cơ quan dân cử; chế tài xử lý 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. Quy định kinh 

phí bảo đảm cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội 

thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội.  

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục 

đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội theo hướng: Chủ 

động, từ sớm, từ cơ sở, 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 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 thực hiện 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.  

Phát huy vai trò chủ trì, tính chủ động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam các cấp; tăng cường 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. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, bản 

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

biện xã hội; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã 

hội của các tổ chức tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

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

các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 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 công tác này. 
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4. Tổ chức thực hiện:  

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng 

uỷ trực thuộc Trung ương tổ chức nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị; lãnh đạo, 

chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo 

xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về công tác giám sát, phản biện xã 

hội theo tinh thần Chỉ thị này; 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. 

- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với đảng 

đoàn các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh, đảng đoàn, cấp uỷ 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. 

- Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ hằng năm báo cáo 

Ban Bí thư kết quả thực hiện Chỉ thị.  

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ. 

 
Nơi nhận:  

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,  

- Các ban đảng, ban cán sự đảng,  

đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,  

- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương, 

- Ban Bí thư Trung ương  

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,  

- Các đồng chí Uỷ viên,  

Ban Chấp hành Trung ương Đảng,  

- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.  

T/M BAN BÍ THƯ 
 

 

 

 

 

 

 
Võ Văn Thưởng 

 


