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V/v triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 14-CT/TU về nâng cao 

chất lượng tham gia góp ý 

xây dựng Đảng, xây dựng 

chính quyền  

 

 
 

          Kính gửi: 

                - Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; 

                - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
 

Thực hiện Công văn số 3146/UBND-VX ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 05/9/2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tham gia góp ý xây dựng Đảng, 

xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - 
xã hội trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn 

- Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo 

của Trung ương, của Tỉnh ủy(1) nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên 

và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia góp ý 

xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tham 

gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

- Thực hiện nghiêm việc công khai về tổ chức, hoạt động, quy chế làm 

việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương; các quy định về thủ tục hành chính, 

trách nhiệm của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ ... để Mặt trận Tổ quốc 

và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân biết, tham gia góp ý. 

- Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân và đối thoại trực tiếp giữa 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương với đoàn viên, hội viên và Nhân 

dân theo quy định. Tiếp nhận, xử lý, tiếp thu ý kiến góp ý của Mặt trận Tổ quốc, 

các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân và kịp thời thông tin cho Mặt trận Tổ 

quốc, các tổ chức chính trị - xã hội về kết quả giải quyết để theo dõi, giám sát. 
                                                 
1 Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Ban Bí thư về ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, 

các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy định số 11-

QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối 

thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 

của Ban Bí thư về giám sát 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 đảng viên; Quyết định số 1408-

QĐ/TU ngày 25/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa 

Bí thư các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh và Quyết 

định số 1318-QĐ/TU ngày 20/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định trách nhiệm tiếp 

thu góp ý của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp. 
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- Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện 

(qua Phòng Nội vụ huyện trước ngày 20/11) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh 

theo quy định và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 

2. Giao Phòng Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương 

liên quan đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. Tổng 

hợp kết quả báo cáo của các đơn vị, địa phương và tham mưu UBND huyện báo 

cáo theo quy định và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (đ/b); 

- Ban Dân vận Huyện ủy; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

 

Đinh Thị Hồng Thu 
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