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 Ế   Ạ   

Triển khai, thực hiện Đề án số 02-Đ /TU ngày 26/3/2021 của Ban  hấp 

hành Đảng bộ tỉnh về Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội góp phần tham 

gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt  am và các đoàn thể 

chính trị - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh 

Thái Nguyên về triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 26/3/2021 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội góp 

phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các đoàn thể chính trị - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025” (sau đâ  v ết tắt là Đề 

án). Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, Sở Khoa học và 

Công nghệ (KH&CN) xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ của Đề án, cụ thể như sau: 

I. MỤ  ĐÍ  , YÊU  ẦU 

- Quán triệt, triển khai Đề án đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

và người lao động nhằm phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận 

Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần tham gia xây dựng Đảng, 

chính quyền trong sạch vững mạnh. 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả 

các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án.  

- Quá trình tổ chức thực hiện Đề án bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thường 

xuyên của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, Mặt trận Tổ 

quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát để bảo đảm Đề án được thực hiện có 

chất lượng, hiệu quả. 

II.  ỘI DU    

1. Công tác quán triệt, triển khai Đề án 

- Tổ chức quán triệt, triển khai Đề án tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức; người lao động; thời gian thực hiện xong trước ngày 20/3/2022. 

- Trung tâm Phát triển KH&CN đưa nội dung tuyên truyền về Đề án trên 

website của Sở KH&CN. 

2. Triển khai thực hiện các nội dung của Đề án 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp, cụ thể 

là người đứng đầu trong triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, 
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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. 

- Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 

cùng cấp trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội; chỉ đạo giải quyết các 

kiến nghị thuộc thẩm quyền sau giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc 

và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. 

- Rà soát, nghiên cứu ban hành quy chế/chương trình/kế hoạch phối hợp 

công tác với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp gắn 

với triển khai, thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội. 

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tuyên 

truyền; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 

06/11/2012 của UBND tỉnh về Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin 

trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 11/2020/QĐ-

UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, khai thác, 

vận hành và sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Thái Nguyên; thường xuyên rà 

soát, cung cấp đầy đủ những thông tin như: quy hoạch của ngành, danh mục các 

dự án đầu tư, bộ thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản 

chỉ đạo liên quan đến ngành và lĩnh vực… để Cổng Thông tin điện tử của tỉnh 

và các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh kịp thời cập nhật, đăng tải, cung 

cấp cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, người dân, doanh 

nghiệp cùng tham gia góp ý, phản biện xã hội. 

- Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các 

cấp xây dựng, thành lập và phát huy hiệu quả hoạt động của các Hội đồng tư 

vấn, Ban tư vấn, Tổ tư vấn nhằm phát huy đội ngũ trí thức, nhà khoa học, các 

đồng chí nguyên lãnh đạo, chuyên gia của các ngành, các cơ quan đã nghỉ hưu, 

có chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tiễn để tư vấn giúp Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện giám sát, phản biện 

xã hội.  

3. Sơ kết, tổng kết việc triển khai, thực hiện Đề án  

- Năm 2023 tổ chức sơ kết và năm 2025 tổng kết Đề án. 

III. TỔ   Ứ  T Ự   I   

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và Kế hoạch này, các phòng, đơn vị thuộc 

Sở phổ biến, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án số 02-

ĐA/TU ngày 26/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Phát huy vai trò 

giám sát, phản biện xã hội góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, giai đoạn 2021-

2025; báo cáo kết quả thực hiện khi có yêu cầu. Văn phòng Sở có trách nhiệm 

tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hằng năm trước 01/11 cho Sở Nội vụ tỉnh. 

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 

26/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát huy vai trò giám sát, phản 

biện xã hội góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ 
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quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025”đề nghị 

các phòng đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc triển khai thực hiện 

Kế hoạch./. 

 

Nơi nhận:                                                
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

-  ãnh đạo Sở; 

-  ưu: VP, VT. 
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Phạm  uốc  hính 
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