
     ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN 
         ĐẢNG ỦY KHỐI  

CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP  TỈNH 
                              * 

       Số 1371 - CV/ĐUK 

        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

    
     Bình Thuận, ngày 05 tháng 01 năm 2023 

   Triển khai thực hiện Hướng dẫn tuyên truyền,  
       quán triệt Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư 

 

 
   Kính gửi: - Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở,            
                    - Các đoàn thể Khối. 
  

Căn cứ Hướng dẫn số 69-HD/BTGTU, ngày 30/12/2022 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 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”; Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp với thủ trưởng 

cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp; các đoàn thể Khối triển khai thực hiện một 

số nội dung sau:   

1. Phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TW trong sinh hoạt chi bộ (Đảng ủy 

Khối đã sao lục gửi cơ sở tại văn bản số 49-BS/ĐUK, ngày 21/11/2022); đồng thời, 

tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn 

viên, hội viên và người lao động về các quyết định, quy định của Đảng về công tác 

giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị 

- xã hội(1) bằng các hình thức phù hợp. 

Tuyên truyền, nhân rộng cách làm hay, kinh nghiệm tốt; phát hiện, phổ biến 

những nhân tố mới, những mặt tích cực trong công tác giám sát, phản biện xã hội. 

Đồng thời, chủ động phát hiện, đấu tranh phản bác, phối hợp xử lý thông tin xuyên 

tạc, bịa đặt phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ 

của các thế lực phản động, thù địch.    

                                         
     (1) Quyết định số 217- QĐ/TW, ngày 12/12/2013 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 tổ chức chính trị - xã hội ”; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 
12/12/2013 của Bộ Chính trị “ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân 
dân tham gia góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quền”; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng 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 trên 
địa bàn tỉnh”; Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành hướng dẫn 
khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn 
chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 
về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; các quy định về giám sát đối với 
cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ. 
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2. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là 

người đứng đầu về công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể chính trị - xã hội, trước hết là việc cụ thể hóa trách nhiệm của cấp ủy trong 

triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận 

Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.  

3. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong 

việc thực hiện và công khai kết quả rèn luyện tư cách đạo đức, tác phong, lối sống 

của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên để Mặt trận Tổ quốc, tổ chức công đoàn, cán 

bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động biết và giám sát. 

Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối giúp Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công văn này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy Khối, 
- Các ban Đảng ủy Khối, đoàn thể Khối,                                             
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Lưu VP, TGDV. 
 
 
 
 

                 T/M BAN THƯỜNG VỤ 
            PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

  

 

                     Phạm Thị Tố Loan 
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