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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Trị, ngày Oĩtháng 5 năm 2018
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KỂ HOẠCH
---- Strkết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218'b p v ỉ
QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khoá XI) về giám sát, phản biện xã
ịf> IỈTTUỉ>Uf
hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ
'J (ỳc ¿Ẩữ
và các đoàn thể chính trị - xã hội

ìĩv/iưĐe đánh giá 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/213 của
Bộ Chính trị về “Ban hành Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các đoàn thể chỉnh trị - xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày
12/12/213 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” (sau đây gọi là Quyết định 217, 218-QĐ/TW), Ban Thường
vụ Tỉnh uỷ triển khai kế hoạch sơ kết như sau:

I. Mục đích, yêu cầu
1. Thông qua sơ kết cần đánh giá khách quan, sát đúng quá trình triển khai
thực hiện; những kết quả đạt được, những ưu, khuyết điểm, rút ra bài học kinh
nghiệm; từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục chỉ đạo thực hiện
hiệu quả các Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW trong thời gian đến.
2. Việc sơ kết phải được tiến hành nghiêm túc từ cơ sở đến tỉnh, đảm bảo
đúng tiến độ thời gian và nội dung yêu cầu đề ra.

II. Nội dung sơ kết
Trên cơ sở các Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW về Quy chế
và Quy định; Kế hoạch số 59-KH/TU, ngày 10/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
về việc ừiển khai thực hiện các Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW,
căn cứ vào tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, các cấp ủy, tổ chức đảng
cần tập trung đánh giá những nội dung sau:
1. Tình hình tổ chức học tập, quán triệt các Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết
định 218-QĐ/TW và các văn bản liên quan của các cấp uỷ đảng cho cán bộ, đảng
viên, đoàn viên, hội viên của các đoàn thể chính t r ị - x ã hội và Nhân dân. Việc xây

3
kế hoạch này. Báo cáo gửi về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (qua Ban Dân vận Tỉnh uỷ

trước ngày 10/9/2018).
- Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối họp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh, các Ban, ngành, đoàn thể liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ
đạo sơ kết các cấp và chuẩn bị nội dung sơ kết ở tỉnh./.
Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG v ụ

- Ban Bí thư TW (b/c);
- Ban Dân vận TW (b/c);
- Đảng đoàn, BCS Đảng;
- Các huyện, thị ủy, ĐUTT;
- Các Ban Đảng, VPTU;
- Mặt ữận, các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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