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QƯY CHÉ
giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

và các đoàn thể chính trị - xã hội
(Ban hành kèm theo Quyết định so 217-QĐ/TW, ngày 12-12-2013

của Bộ Chính trị)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, một số từ ngữ được hiểu như sau :

1- "Giám sát" là việc theo dõi, phát hiện, xem xét; đánh giá kiến nghị nhằm 
tác động đôi với cơ quan, tổ chức và cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công 
chức, viên chức nhà nước vê việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2- "Phản biện xã hội" là việc nhận xét, đánh giá, nêu chính kiến, kiến nghị 
đôi với dự thảo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của 
Nhà nước.

3- "Giám sát và phản biện xã hội" là giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

4- "Cơ quan, tô chức" là câp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan đảng, cơ quan nhà 
nước, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp.

Điều 2. Mục đích, tính chất của giám sát và phản biện xã hội

1- Giám sát nhằm góp phân xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chương trình 
kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; kịp thời phát hiện 
những sai sót, khuyêt diêm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính 
sách cho phù hợp; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực; 
phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong 
sạch, vững mạnh.

2- Phản biện xã hội nhăm phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, 
chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà 
nước; kiên nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù 
hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quyền 
và lợi ích họp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

3- Giám sát và phản biện xã hội mang tính nhân dân, tính dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, tính xây dựng, tính khoa học và thực tiễn.
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Điều 3. Nguyên tắc giám sát và phản biện xã hội

1- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật, Điều 
lệ Mặt trận Tồ quốc Việt Nam và Điều lệ các đoàn thể chính trị - xã hội.

2- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn 
thê chính trị - xã hội với các cơ quan, tố chức có liên quan; không làm trở ngại 
các hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát và phản biện xã hội.

3- Bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan và mang tính xây dựng.

4- Tôn trọng các ý kiến khác nhau, nhưng không trái với quyền và lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của thành viên, đoàn viên, hội viên, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Điều 4. Chủ thể giám sát và phản biện xã hội

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung 
ương đến cơ sở, bao gồm : Mặt trận Tồ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, 
Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh 
Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Chương II
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

Điều 5. Đối tượng và nội dung giám sát

1- Đối tượng giám sát

a) Các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến cơ sở.

b) Cán bộ, đảng viên, đại biếu dân cử, công chức, viên chức nhà nước (sau 
đây gọi chung là cá nhân).

2- Nội dung giám sát

Việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước (trừ những vấn đề thuộc bí mật quốc gia) của cơ quan, tổ chức và 
cá nhân.

Điều 6. Phạm vi giám sát

1 - Đối với cơ quan, tổ chức

a) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam : Chủ trì giám sát việc thực hiện các chủ 
trưo'ng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (trừ những vấn 
đề thuộc bí mật quốc gia) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình.

b) Các đoàn thê chính trị - xã hội : Chủ trì giám sát việc thực hiện các chủ 
trương, đường lôi của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (trừ những vấn
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đề thuộc bí mật quốc gia) có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của đoàn viên, hội viên, chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể mình; 
phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với 
những nội dung có liên quan.

2- Đối với cá nhân

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát theo 
nội dung quy định tại Khoản 2, Điều 5 Quy chế này ở nơi công tác

và nơi cư trú.

Điều 7. Phương pháp giám sát

1- Hăng năm, căn cứ vào tình hình thực tiễn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và các đoàn thể chính trị - xã hội có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế 
hoạch giám sát báo cáo cấp uý và chính quyền cùng cấp trước khi triển khai. Khi 
cần thiết có thể tố chức giám sát ngoài ke hoạch.

Chương trình, kế hoạch giám sát được thống nhất với cơ quan quản lý nhà 
nước liên quan để hỗ trợ triển khai, bảo đảm giám sát thiết thực, đúng thực tế, có 
tác động tốt với đời sống chính trị, xã hội và nhân dân.

2- Mặt trận Tồ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp thu ý 
kiến phản ảnh của các thành viên, đoàn viên, hội viên, ý kiến của nhân dân, ý 
kiến của các chuyên gia và tổ chức khảo sát thực tế để có cơ sở kiến nghị với cơ 
quan Đảng, Nhà nước, cấp uỷ và chính quyền cùng cấp.

3- Giám sát thông qua việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về 
dân chủ ở cơ sở, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của 
cộng đồng.

4- Giám sát thông qua nghiên cứu văn bản, tài liệu, báo cáo của các cơ 
quan, tô chức; đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá 
nhân gửi Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và qua phản ánh của 
các phương tiện thông tin đại chúng.

5- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia 
các hoạt động giám sát do các cơ quan dân cử đề nghị.

Điều 8. Quyền và trách nhiệm trong giám sát

1- Đối với chủ thể giám sát

a) Mặt trận Tố quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với 
các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch giám sát; yêu cầu cơ quan, tổ 
chức được giám sát cung cấp thông tin về các vấn đề có liên quan đen nội dung 
giám sát.

b) Tố chức đối thoại giữa chủ thề giám sát và đối tượng giám sát để làm rõ 
nội dung kiến nghị khi một trong hai bên có yêu cầu.
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c) Gửi báo cáo kết quả giám sát bằng văn bản (văn bản phải được đóng dấu 
và có chữ ký của người có thẩm quyền) đến các cơ quan được quy định ở điều 
này; kiến nghị và theo dõi việc giải quyết của co quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

d) Định kỳ 6 tháng và hăng năm, Ưỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương báo cáo kết quả giám sát 
với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và các đoàn thề chính trị - xã hội địa phương báo cáo kết quả giám sát với cấp 
uỷ, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân cùng cấp để các cơ quan, tổ chức được 
báo cáo cho ý kiến vê việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

đ) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan và cơ quan thông tin đại 
chúng phố biến các điển hình tiên tiến, góp phần tạo phong trào thi đua học tập 
các điển hình tiên tiến.

e) Chịu trách nhiệm vê những nội dung kết quả giám sát của tổ chức, đoàn 
thể mình.

2- Đối với đối tượng được giám sát

a) Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát; trao đổi 
những vấn đề liên quan theo đề nghị của chủ thề giám sát; aóp ý vào dự thảo báo 
cáo giám sát khi được chủ thể giám sát đề nghị.

b) Yêu cầu đối thoại để làm rõ nội dung kiến nghị giám sát khi cần thiết.

c) Kiến nghị với cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp hoặc các cơ quan, ban, 
ngành chức năng liên quan, nếu chủ thế giám sát vi phạm Quy chế này.

d) Tồ chức thực hiện và trả lời kiến nehị giám sát bằng văn bản cho chủ 
thể giám sát theo quy định.

đ) Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cấp uỷ đảng các cấp có trách nhiệm bố 
trí thời gian trong phiên họp định kỳ 6 tháng và cuối hằng năm để nghe Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam cùng cấp báo cáo kết quả giám sát đối với cơ quan, đơn vị; 
chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện trách nhiệm giải quyết kiến 
nghị sau giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Chương ĨJJ
HOẠT ĐỘNG VÈ PHẢN BIỆN XÃ HỘI

Điều 9. Đối tượng và nội dung phản biện xã hội

1 - Đối tượng phản biện xã hội

Các văn bản dự thảo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật, các quy hoạch, lcế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hoá, xã 
hội của Nhà nước (trừ những vấn đề thuộc bí mật quốc gia) phù hợp với chức 
nàng, nhiệm vụ của mình.
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2- Nội dung phản biện xâ hội

- Sự cần thiết, tính cấp thiết của văn bản dự thảo.

- Sự phù hợp của văn bản dự thảo với chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách và pháp luật của Nhà nước; thực tiễn của đơn vị, địa phương.

- Tính đúng đắn, khoa học, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính 
khả thi của văn bản dự thảo.

- Dự báo tác động, hiệu quả về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc 
phòng, an ninh, đôi ngoại của văn bản dự thảo.

Điều 10. Phạm vi phản biện xã hội

1- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chủ trì phản biện xã hội đối với các văn bản dự thảo về chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2- Các đoàn thể chính trị - xã hội

Chủ trì phản biện xã hội đối với các văn bản dự thảo về chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến 
quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên, tổ chức, hoạt động, chức 
năng, nhiệm vụ của đoàn thể mình; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội.

Điêu 11. Phương pháp phản biện xã hội

1- Tổ chức hội nghị các cơ quan lãnh đạo trực thuộc Ưỷ ban Mặt trận Tổ 
quôc Việt Nam; Ban Chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội từng cấp.

2- Tổ chức lấy ý kiến phản biện (thông qua tổ chức, cá nhân, đoàn viên, 
hội viên) trong hệ thống của tổ chức, đoàn thể mình hoặc gửi văn bản dự thảo 
đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến phản biện.

3- Khi cân thiết, tổ chức đối thoại trực tiếp giữa chủ thể phản biện với cơ 
quan, tổ chức có văn bản dự thảo được phản biện.

Điều 12. Quyền và trách nhiệm trong phản biện xã hội

1- Chủ thê phản biện xã hội

a) Xây dựng kế hoạch phản biện xã hội phù hợp với kế hoạch, yêu cầu 
phản biện của cơ quan, tổ chức cần phản biện.

b) Tố chức đối thoại với cơ quan, tổ chức có yêu cầu phản biện khi cần thiết.

c) Gửi kết quả phản biện bằng văn bản (văn bản phải được đóng dấu và có 
chữ ký của người có thẩm quyền) đến cơ quan, tổ chức yêu cầu phản biện.

d) Chịu trách nhiệm về những nội dung phản biện của mình.
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đ) Bảo đảm bí mật nội dung thông tin phản biện theo yêu câu của cơ quan, 
tồ chức có văn bản dự thảo (nếu có).

2- Cơ quan, tổ chức yêu cầu phản biện xã hội

a) Gửi văn bản dụ thảo và cung cấp đẩy đủ những thông tin, tài liệu cần 
thiết đến chủ thể phản biện.

b) Cử người có trách nhiệm thay mặt tố chức của mình tham dự hội nghị 
phản biện do chủ thể phản biện tổ chức hoặc tham gia đối thoại theo yêu cầu của 
chủ thể phản biện.

c) Trả lời bằng văn bản với chủ thể phản biện về việc tiếp thu ý kiến phản 
biện. Báo cáo đầy đủ (bằng văn bản) các ý kiến phản biện của chủ thề phản biện 
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành văn bản.

Chương IV
ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM,

KHEN THƯỞNG, x ử  LÝ VI PHẠM

Điều 13. Điều kiện bảo đảm

1- Mặt trận Tồ quốc Việt Nam và các đoàn thề chính trị - xã hội các cấp 
thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượna hoạt động của tổ chức, bộ 
máy, cán bộ; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng vê 
giám sát và phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ.

2- Kinh phí giám sát và phản biện xã hội được ngân sách nhà nước bảo 
đảm theo kế hoạch hằng năm do Mặt trận Tố quốc Việt Nam và các đoàn thể 
chính trị - xã hội các cấp lập kế hoạch và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 14. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất săc trong hoạt động giám sát và phản 
biện xã hội thì được khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

Điều 15. Xử lý vi phạm

1- Tồ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập, cản trở tổ chức, cá nhân 
giám sát, phản biện xã hội hoặc bao che cho người có hành vi trả thù, trù dập, 
cản trở hoặc can thiệp trái quy định của Quy chế này thì tuỳ theo mức độ vi phạm 
thì bị xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2- Những hành vi lợi dụng quyền giám sát và phản biện xã hội làm cản trở 
hoạt động, gây tổn hại đến uy tín hoặc danh dự của cơ quan, tồ chức, cá nhân đều 
bị xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và điều lệ các đoàn thể chính trị - xã hội.
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Chương V
TỎ CHỨC THựC HIỆN

Điều 16. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đảng đoàn các đoàn 
thế chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh có trách nhiệm :

1- Hăng năm, lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch giám 
sát và phản biện xã hội, báo cáo với cấp uỷ và thống nhất với cơ quan nhà nước 
liên quan cùng cấp; kịp thời bổ sung nội dung giám sát và phản biện xã hội (khi 
có yêu câu) theo quy định tại Quy chế này.

2- Ưỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính 
trị - xã hội Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế tới các 
câp thuộc tố chức, đoàn thể mình.

Điều 17. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ có trách nhiệm :

1- Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhữne nội dung có liên quan trong 
Quy chê.

2- Phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đảng đoàn các 
đoàn thê chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hô Chí Minh thống nhất thực hiện Quy chế theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của tô chức mình.

Điều 18. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn 
trực thuộc Trung ương có trách nhiệm :

1- Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tồ quốc Việt Nam, 
các đoàn thế chính trị - xã hội cùng cấp và cấp dưới tổ chức thực hiện Quy chế.

2- Định kỳ hằng năm báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tình hình, kết quả 
thực hiện Quy chế (qua Ban Dân vận Trung ương).

Điều 19. Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng uỷ trực thuộc Trung 
ương có trách nhiệm :

1 - Lãnh đạo triến khai thực hiện Quy chế ở tổ chức, đơn vị mình.

2- Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tồ 
quốc Việt Nam, đảng đoàn các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Bí thư Trung 
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan của Trung ương 
Đảng có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện Quy chế và kiến nghị sửa đổi, bổ sung 
Quy chế khi thấy cần thiết.
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