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*
Số ĩ ị ĩ -CV/TU
V/v thực hiện Quyết định sổ 99-QD/TW
i ỉgày 03/10/201 7 cùa Ban Bỉ thư
Trung ương Đảng

Kỉnh gửi: - Các ban xây dựng đảng tỉnh,
- Ban Cán sự đảng, đốBg đoàn,
- Ban Thường vụ Tĩnh đoàn,
- Các huyện ủy và tương đương.

:r » i’Ậu

'i
Ngày 03/10/2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số
99' QD/TW về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực
thu ọc Trung ương tiếp tục phát huy vai ữò của nhân dân trong đấu tranh ngăn
chín, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
Để tồ chức thực hiện Quyết định trên gắn với Nghị quyết Trung ương 4
(kh óa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự
chi yển hoá" trong nội bộ (sau đây viết tắt là Nghị quyết Trung ương 4 khoá
XI]), Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban xây dựng đảng, ban cán sự đảng,
đài .g đoản, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực
thu ộc Tỉnh ủy thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Tuyên truyền, quán triệt để các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ,
đảí Ig viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm rõ mục tiêu, quan điểm, nhiệm
v ụ j giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), xác định ừách nhiệm
v à ự giác thực hiện. Vận động, hướng dẫn các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy
đ ủ về quyền, trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo
Quyết định số 217-QD/TW và Quyết định số 218-QD/TW ngày 12/12/2013 của
B ộ Chính tri (khóa XI); nhận diện đúng 27 biểu hiện và tích cực tham gia đấu
tra] ửỉ ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự
diễti biến", "tự chuyển hoáMtrong cấp ủy, tổ chức đầng, cán bộ, đảng viên.
2. Lãnh đạo, chỉ đạo việc công khai, minh bạch thông tin, phân công trách
nhiệm, quy định rõ nội dung, hình thức, phạm vi, thời gian, địa điểm công khai để
nhí in dân dễ biết, dễ hiểu, dễ giám sát. Chống lợi dụng dân chủ để gây mất đoàn
«Á
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k ề t nội bộ, chia rẽ khôi đại đoàn kêí toàn dân tộc, chông phá Đảng, Nhà nước.
Thịrc hiện có hiệu quả những nội dung, hình thức nhân dân góp ý và giám sát.
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3. Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Quyết định sổ 99-QD/TW của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng để các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai
trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái "tự diễn biến",
"tự chuyển hoá" trong nội bộ ở cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên đôn
đốc, kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quyết định số 99QD/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; kịp thời khen thưởng các cơ
quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt; chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cơ quan,
tổ chức, cá nhân thực hiện chưa íốt. Định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy
tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 99-QD/TW của Ban Bí thư Trung
ương Đảng (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy vào ngày 15/10 hàng năm). Đồng thời,
người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách
nhiệm và gương mẫu trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Quyết định số
99-QD/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
4. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan,
các ban xây dựng đảng tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện
Quyết định số 99-QD/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, định kỳ tổng hơp
báo cáo tham mưu Thường trực Tỉnh ủy.
(Đỉnh kèm Quyết định số 99-QD/TW ngày 03/ỉ 0/20ỉ 7 của Ban Bỉ thư
Trung ương Đảng).L

T/M BAN THƯỜNG v ụ
Nơi nhản:
- Như trên,
- Các Đ/c ủ y viên BCH Đảng bộ tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tinh ủy.

BANC. ÍẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*
Số 99-QĐ/TVV

ĐẮNG CONG SẢWVIẼT nam
Hà Nội, ngậy 03 thảng l ồ năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
-tail bành Hưứng dỈD khang để các cấp uỷ, íỗ chức'đảng
imộc Trung ương tiếp tục phát huy vaỉ trồ càa nhtn dâo
trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lửỉ sự suy thoáỉ,
ũỳày:..,.QSẮẨi lờ...'
lftự diễn biến”, ”tự chnyểsa hũấ" trong nội bộ
íỵé\'.:..$L..U
% •
h ổ sơ:

X

Căn cử Điều lệ Đảng;
Căn cứ Quy ché làm việc của Ban Chốp hành Trung ương, Bộ Chính trị
{à Ban Bí thư khoá XII;
Căn cử Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đàng
khoá 3 II; Ké hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương về tăng
cường xây đựng, chỉnh đén Đảng; ngồn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tự tưởng
chính 1 rị, đạo đức, lếi sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyên hoá”
trong IỊỘỈ bộ;
Xét đề nghị của Ban Dân vận Trung ương,
BAN BÍ THƯ QƯYỂT ĐỊNH
: )iều I. Ban hành kèm theo .Quyết định này Hưỏĩỉg dẫn khung để cốc cấp
uỷ, tồ chức đàng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân đân
trong (tấu tranh ngăn chặn, đẩy lùỉ sự suy thoải, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"
Ịtrong 1 lội bộ.
E)iều 2. Các tinh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đổng, đổng đoàn,
đảng Ilỷ trực thuộc Trung ương. Ban Bí thư Trung ương Đoồn có trách nhiệm
lãnh đ 10, chỉ đạo cụ thể hoố và to chức thực hiện Hướng đẫn này.
Điều 3. Giao Ban Dân vận Trung ương chù tri, phối hợp vói Văn phòng
Trung ương Đảng, các ban đảng Trung ương theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc
thực h iện Hưóng dẫn và định kỳ bảo cáo Ban Bí thư.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Noi thân:

T/M BAN BÍ THƯ

Cốc ti nh uỷ, thành uỷ»
Các fclan đảng, ban cán sự đảng,
đảng ĩoàn, đồng uỷ trực thuộc Tning lỉong,
Các c ảng uỷ đơn vị sự nghỉộp Trung ương,
Ban I lí thư Trung ương Đoàn,
Cốc í ồng chí Ưỷ viôn
Ban ( 'bắp hành Trung ương,

Lưu' /ăn phỏng Trung ương Đổng.
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HƯỚNG DẪN KHUNG
để các cấp uỷ, tổ chửc đẳBỉg trực thuộc Trung irơĩig
tiếp tục p h át huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn,
đly lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 99-QD/TW, ngày 03/ỉ 0/2017
của Ban Bi thư Trung ương Đảng)

rhực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tảng cường xây dựng,
chinh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tường chính trị, đạo đức,
lối sống, những biểu hiện '!tyr diễn biến”, "tự chuyền hoố" trong nội bộ (sau đây
viết tí t ià Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII), Ban Bí thư Trung ương Đảng
hướnị dẫn để các cấp uý, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy
vai tro của nhân dân trong đẩu tranh ngốn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, ”tự diễn
biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, cụ thể như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẲU

- Nhàm thống nhất về nhận thức và táng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của
các ci p uỷ, tồ chức đảng trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện nhừng nội
dung, hỉnh thức công khai để nhằn dân biết, góp ý và giám sát việc tu dưõng,
rèn li yện, giữ vững lập trường tư tường chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống
của CIip uỷ, tổ chúc đàng, cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của nhân dồn trong
đấu tỉ anh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá" trong
nội bệ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khoố XII.
suy
rộng
cán
hiện,

- Việc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự
loái, "tự diễn bién”, "tự chuyền hoá" trong nội bộ phải được tiến hành sâu
thường xuyên, kiên trì, thiết thực, hỉệu quả. Mỗi cấp uỷ, tồ chức đảng và
ộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, nghiêm túc thực
cầu thi lắng nghe ý kiến, chịu sự giám sát của nhân dân.
II- NỘI DƯNG

1- Những DỘỈ dung, bỉnh thức công khai để nhân dân biết và trácb
nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng

1,1- Nội dung công khai
- Công khai 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sổng "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”; 19 điều quy định đảng viên không được
làm; các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thu khoá XI, khoá XII về trách
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ihiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ ỉỗnh đạo chù chốt các
:ấp; về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ,
lảng viên; các chủ trương, chính sách, quy chế, quy định để thể chế hoá, cụ thể
ioá nhiệm vụ, giải phảp nêu trong Nghi quyết Trung ương 4 ỉchoá XII.
- Kết luận kiếm toán, kiếm tra, thanh tra; kết quà giải quyết những vấn đề
>ức xúc, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tồ chức và cồng dân; kết quả
cử lý các vụ, việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí đã được kết luận; hoạt động vá
:ểt quả điều tra, truy tố, xét xử (trừ những vụ, việc phải giữ bí mật theo quy
tịnh cùa pháp ỉuật).
- Nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến cùa nhân dân; quy trình, thủ tục giải
Ịuyét công việc; đanh tính, chức vụ, quyền hạn, thông tin liên hệ, trách nhiệm
:ủa cán bộ ỉẩnh đạo, quản lý, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công
'iệc của tồ chức, công dân.
- Bản cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy
hoái, "tự diễn biển”, "tự chuyển hoá" cửa cán bộ, đàng viên; bản kê khai tài sản,
hu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý và người phải kê khai theo quy định.

1.2- Hình tkửc công khai
Công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng; cồng thông tin
iện tử; niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị; thông qua họp báo, hội nghị, hội
lảo, sinh hoạt chi bộ; thông qua hoạt động của Mặt trận Tồ quốc Việt Nam, các
òàn thể chinh trị - xã hội; gửi vãn bản hoặc bằng các hình thức khác.

Ỉ.3- Trảch nhiệm của cấp uỷ, tẳ chức ẩẵng
- Tuyên truyền, quán triệt để các tổ chức ừong hệ thống chính ừị, cán bộ,
àng viên, đoần viên, hội viên và nhân đân nắm rõ mục tiêu, quan điểm, nhiệm
ụ, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 khoả XII, xác định trách nhiệm và
r giác thực hiện. Vận động, hưóng dẫn các tầng lớp nhân đẫn nhận thức đầy đủ
ề quyền, trách nhiệm tham gia xây đựng Đảng, xây dựng chính quyền; nhận
ỉện đóng 27 biểu hiện và tích cực tham gĩa đấu tranh ngăn chặn, đẩy íùi sự suy
toái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoáf’
ong cấp uỷ, tồ chức đảng, cán bộ, đảng viên.
- Lãnh đạo, chỉ đạo việc công khai, mình bạch thông tin, phân công trách
liệm, quy định rõ nội dung, hình thức, phạm vi, thời gian, địa điểm công khai
ị nhân dân dễ biết, dễ hiểu, đễ giám sát.
- Chống lợi dụng dân chủ để gây mất đoàn kết nội bộ, chia rẽ khối đại
Dàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước,

Những nội dung, hÌHỈB thửc eìaâa dâa góp ý và trách Rhỉệm của cấp
uỷ, tồ :hứe đảng

ỉ- Nội dung góp ý
i\) Gỏp ỷ đối với cấp uỷ, tổ chức đảng
Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.
Dự thảo các chi thị, kế hoạch, hưởng dẫn, quy chế, quy định... cùa Đảng
để cụ t lể hoá nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khoố XII; dự thảo cốc văn bản
pháp 1lật của Nhà nước để thể chế hoá nội dung Nghị quyết Trung ương 4
khoá } II.
■Báo cáo kiểm điẻm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII
của cấ] >uỷ, tồ chức đảng.
!

■Mối quan hệ giữa cấp uỳ, tổ chức đàng với nhân dần.

I>) Góp ý đối với cản bộ, đàng viên
Những biểu hiện say thoải về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự
diễn bi ến’\ "tự chuyển hoá” cùa cán bộ, đảng viên.
• Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vai trồ tiền phong, gương mẫu
bủa cán bộ, đảng vỉỗn, nhốt iả ngườỉ đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đổng, chính
quyền; việc thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống,
không suy thoái,11tự diễn bĩến", !,tự chuyển hoố” của cán bộ, đảng viên.
■Trách nhĩệm thực thi công vụ; thực hiện nhiệm vụ cùa nguời đảng viên;
mối qx an hệ giữa cán bộ, đảng vỉỗn với nhân dâu.
I

é12- Hình thức gỏpý

■Nhân dân trực tiếp gặp cấp uỷ, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các đo in thể chính trị - xẩ hội để phản ánh; thông qua hòm thư góp ý đặt công
khai, ì ệ thống thư điện tử, số điện thoại đường dây nóng; tiếp xúc, đối thoại
trực tỉiĩp giữa người đứng đầu cấp uỷ, tổ chửc đồng với nhân dân; tiếp xúc cù
TỈ; gửi văn bản hoặc bằng các hình thức khác.
• Thông qua hộĩ nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; kiểm
aiềm làng năm; kiểm điểm tệp thề cấp uỷ, tổ chức đàng và cá nhân theo Nghị
quyết' "rung ương 4 khoá XII; khi chuẩn bị làm quy trinh đề bạt, bồ nhiệm, giớỉ
thiệu t ề cử, ứng cử đối với cán bộ, đàng viên.
, 13- Trách nhiệm của cép uỷj tỏ chức đảng
• Lãnh đạo, chi đạo tổ chức thực hiện để việc lấy vồ tiếp thu ý kiến góp ý
cùa nil ân dân đưực thuận lợi, nhanh chóng, hiệu quà, phù họp với quy định của
Đảng, ịNhà nước.
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- Các ý kiến góp ý đổi với cap uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đống viên thuộc
;âp nào thì cấp đó có trách nhiệm tiếp nhận, tiếp thu, giỏi trinh trực tiếp thông
Ịua tiếp xúc, đốỉ thoại hoặc bàng văn bản thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt
'ỉam, các đoàn thể chính trị - xã hội. Các ý kiến chưa thể giải đáp được ngay thỉ
'hi nhận, tiếp thu, xem xét và hẹn thời gian trả lời.
- Khi có ý kiến góp ý, cấp uỷ, tổ chức đảng có trách nhiệm thực .hiện các
>ước: Thông báo nội dung góp ý và yêu cầu tập thể, cá nhân được góp ý báo
:áo, giải trình cụ thể về những nội đung được góp ý; tồ chức xốc minh làm rõ
ừng nội đung và kết luận cụ thể, xử lý nghiêm các khuyết điểm, saỉ phạm (nếu
:ó); thông báo đến chủ thể góp ý về kết quả tiếp thu và xử lý ý kiến góp ý; công
diai nội dưng tiếp thu ý kiến góp ý (nếu cần thiết).
3- Những nộắ dung, hình thức nhân dân giám sảt và trách nhiệm của

:ấp uỷ, tể chức đảng
3.1- Nội dung giảm sát
a) Giám sảt đối với cấp uỷ, tổ chức đảng
- Việc triển khai thực hiện chương trinh, kế hoạch, quy chế, quy định thực
liên Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIĨ.
- Việc lãnh đạo thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí;
:ông tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm toán, kiểm tra, thanh tra; hoạt động và
<it quả điều tra, truy tố, xét xử (trừ những vụ, việc phải giữ bí mật theo quy
íịnh của pháp luật).
- Việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết các điểm nỏng, các
/ụ, việc bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị, nhất là những vụ, việc nhân
iân quan tâm.
- Việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điếm của cấp uỷ, tổ chức đảng
:rong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.

b) Giám sảt đoi vởi cán bột đàng viên
- về 27 biểu hiện suy thoái vể tư tưởng chính ừị> đạo đức, lối sổng, "tự
áiễn biến'% "tự chuyền hoá" trong cán bộ, đảng viên; 19 điều quy định đảng
/iên khỏng được làm; trách nhiệm thực thi công vụ; kết quả thực hiện nhiệm vụ
ỉược giao.
- Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, gỉữ gin phẩm chất đạo đức,
-ối sống; không suy thoái, ’’tự diễn biến”, "tự chuyển hoá" cùa cán bộ, đàng viên;
/iệc học tập và ỉàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy định
ừách nhiệm nổu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu.
- Việc tiếp thu và khắc phục, sửa chữa khuyết điềm của cán bộ, đảng viên
trong việc thực hỉện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.
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3 2- Hình thức giảm sảt

- rhông qua Mặt trận Tồ quốc Việt Nam và các doồn thể chính trị - xỗ hội
theo Qi yet định số 217-QD/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khoố XI về
Ịuy ch Ị giám sáỉ và phản biện x9 hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
oàn thl chính trị - xồ hội,

Ỉ

1
- Thông qua gửi đom, thư phản ảnh, kiến nghị, khiếu nại, tố cổo đến cấp
uỷ, tổ <ihức đảng* người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; qua phàn ánh
của cá< phương tĩộn truyền thông đại chúng; qua phản ánh của người có uy tín
trong c ?ng đồng dán cư.
- Thông qua ban thanh tra nhốn dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng,
tổ nhâr dân tự quản.
J VJ - Trách n h iệm của cấp ỉẻỷ, tồ chức đảng

■
Cung cấp thông tin, tải liệu liên quan đến nội đung, đối tượng được
feiam s it; trao đồỉ những vấn đề liêỉi quan theo đề nghị của chủ thế giám sát; yêu
cầu đổ ỉ thoại để làm rõ nội dung kién nghị giám sát khỉ cần thiết; tổ chức thực
biện va trả lời kiến nghị giám sát bằng vẫn bản cho chủ thể giám sát.
« Lãnh đạo, chi đạo giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân,
phàn á ỉìh, kiến nghị cùa nhân dân theo đúng quy định cửa Đảng, Nhà nước.
1
Phốt huy vai trò cùa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính
ịtrị - xi [ hội, ban thanh tra nhân dần, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tố nhân
dân tụ quản, người cỏ uy tín trong cộng đềng dân cư.
►Khi cổ đom, thư, ý kiến phản ánh của nhân dân, phương tiện truyền
thông đạỉ chủng đốỉ với cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thuộc cấp náo
'quàn jý thì cấp uỷ, tổ chức đống cáp đỏ có trách nhiệm tiếp nhận, xử iý; khẩn
trương chỉ đạo các tổ chức, cá nhân cỏ Kên quan giải quyết và có văn bàn để trả
lời chi ì thể gửi đơn, thư, ý kiến phản ánh theo quy định.
ỉ
- Kiên quyết xử lý người có hành vi cản trở hoạt động giám sát hoặc trả
thừ, ti 4 dập ngirởỉ khiếu nại, ỉố cáo, kiến nghị, phản ánh.
1

m - TÔ CHỨC THỰC HIỆN

1-

Đảng đoàn Quốc bội lâ&h đạo, chỉ đạo thực hiện

- Hoàn thiện pháp luật về hoại động tiếp xúc cừ tri của đại biểu Quốc hội,
đại biỀu Hội đồng nhần dân; hoạt động íiểp công dân, xử lý dom, thư và giám sát
việc ị ;iải quyẻt khĩếu nại, tố cáo của công dân, của ca quan dân cừ và đại biểu
dân c 'r>công tác phòng, chống tham nhũng.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động gĩám sát tối cao cùa Quốc hội đối với hoạt
động; của Nhà nước trong việc thực hỉện pháp luật liên quan đên đau tranh ngăn
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chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự điễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; giám
sát việc tiếp công dân, giải quyết khiéu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị
của cử tri; đôn đốc các tổ chức, cá nhân có trách ohỉệm giải quyết kỉán nghị của
cử tri và nhẵn dân.
- Tiếp tục đải mởi phương thức và nâng cao chất lượng tiếp xúc cử ừi cùa
đại biêu Quôc hội, qua đổ, tiếp nhận những phàn ánh, kiến nghị, những bức xúc
của cử tri liên quan đến sự suy thoái, "tự diễn biến", “tự chuyển hoả" trong cản
bệ, đảng viên, đại biểu Quốc hội đẻ xem xét hoặc kiến nghị cơ quan chức năng
xử ỉý và thông báo két quả cho cử trí biết.
- Hoàn thiện quy định và thực hiện lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hoặc đột
xuất khi thấy cần thiết đối với các chức đanh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
Xây dựng cơ chế xem xét giài quyết những trường hợp có phản ánh của cừ tri,
nhân dân và dư luận ỉỉên quan đến những bỉều hiện suy thoái, "tự dĩễn biến ", "tự
chuyển hoá",
2- Ban cán sự đảng Chỉnh phủ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
- Tiếp tục đầy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành
chính; thực hiện đầy đủ nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ và phục vv
nhân dẵn của các cơ quan, công chức, viên chức nhà nước; đổi mới cách lấy ý
kiến nhân dân, cổ cơ chế thích hợp để nhân đỗrs hĩến kế, bày tỏ chính kiến,
nguyện vọng và thực hiện quyền làm chủ cùa mình.
- Thực hiện nghiêm túc quy định người đứng đầu chính quyền, cơ quan
các cấp tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo Luật Tiếp công dân; xây dựng cơ
chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với người đần, doanh
nghỉệp; quy định chế tài xừ lỷ ngưỏrỉ đứng đầu nếu thực hiện không nghiêm túc.
- Ban hành cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, các đoàn thề chính trị - xẩ hội và nhân dân tham gia quản lý nhà nước,
quản lý xã hội; bảo đảm nguồn lực cho Mặt trận Tổ quổc Việt Nam và các đoàn
thể chính trị - xã hội thực hiện cổc hoạt động giám sát và phản bĩện xẵ hội, góp
ý xây đựng Đảng, xây dựng chính quyền.
- Xây đựng và thực hiện quy định về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài iòng
của người dân đổi với cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức trực tĩếp giải quyết
công việc của người đền, doanh nghiệp; cỏ hlnh thức xử lý kịp thời đổi với
những tổ chức, cá nhân cỏ chỉ số hài lòng thấp.
3Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đảng ứoàn cấc đoàn thể
chính trị - xã hội, Ban Bỉ thư Trung ương Đoàn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
- Tích cực tuyên truyền để nhân dỗn nắm r5 nội đung Nghị quyết Trung
ương 4 khoá x n , phát huy vai ưò, trách nhiệm tham gia xây dựng, chỉnh đổn
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Đảng; nhận diện đúng 27 biểu hiện suy thoái, 19 đỉều quy định đảng viên không
được làm và tích cực phán ánh, tổ giác những cán bộ, đảng viên có biêu hiện
suy thoái, "tự điễn biến", "tự chuyển hoá", có đấu hiệu vi phạm pháp luật.
Tăng cưdng tham vấn cốc chuyên gia, nhà khoa học, những người có uy
tín troi Ig cộng đồng để nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội;
tích CỊ c đôn đốc, theo dỗi kết quả việc thực hiện các kiến nghị sáu giám sát.
■
Nẳm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, tập hợp đầy đủ ý kiến, kiến
nghị của đoàn viên, hội viên, cử tri và nhân dân, nhất là những vấn đề liên
quan (ĩến biểu hiện suy thoái, ‘’tự diễn bỉến", *'tự chuyển hoả" của cấp uỷ, tổ
chức (!ảng, cản bộ, đảng viên để phản ánh, kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền;
thông báo cho đoàn viên, hội viên và nhân dân biết về kết quả giải quyết của
các cc quan chức năng.
Tiếp tục đồỉ mới, nâng cao chất iượng hoạt động của ban thanh tra nhân
dân, ban gĩám sát đằu tư của cộng ổồng, tổ nhồn dân tự quản; nâng cao nỗng
iực, tr nh độ cản bộ làm công tổc mặt trận, đoàn thể.
4- Các tỉah uỷ, thành lỉỷ, các b&B đảng, ban cáo sự đảng, đảng đoàn,
đảng iiỷ trực thuộc Trung ưcn&g, Ban Bí thư Trung utrng Đoồe
•
Lãnh đạo, chi đạo việc cụ thể hoá Hướng dẫn để tổ chức thực hiện, gắn
với th /c hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tồ quốc Việt
Nam 1rà cảc đoàn thể chính trj * xã hội, Quy định về việc Mặt trận Tồ quốc Việt
Nam, các đoàn thể chỉnh t r ị - x ã hội và nhân dân tham gia góp ý xầy dựng
Đàng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QD/TW, ngày 12/12/2013
,và Quyết định số 218-QD/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trj khoá XI.
Ngưd đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đon vị, địa phương chịu trách
nhiện và gương mẫu trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Hưởng đẫn.
Thường xuyên đôn đốc, kiểm fra, giám sát, định kỳ sơ kết, tảng kết việc
thực ịlỉện Hướng dẫn; kịp thởi khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực
hiện lốt; chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức, cố nhân thực hiện
chưa :ốt. Định kỳ báo cáo Ban Bí thư tình hình, kết quà thực hiện Hướng dẫn
(qua pan Dân vện Trung ương).
5- Ban Dân vận Trung ương chù trì, phối họp với Văn phòng Trung
utmgiĐảng, các ban đảng Trung ương theo dõỉ, đôn đốc, kiểm tra việc thực
hiện lịiưóng dẫn, định kỳ báo cáo Ban Bí thư.
Hướng dẫn này được phổ biển đến chi bộ, công khaỉ để nhân dân biết,
ùng h|ộ và tích cực tham gia thực hiện.

