Tỉnh Ninh Bình
30/11/2021 15:20:14

U( BAN NHAN DAN
TINH NINH BINH
S&

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Ttr do - Hinh phüc

/202 1/QD-UBND

Ninh BInh, ngàyJ'tháng 41 näm 2021

QUYET D!NH
V vic ban hành Quy ch lam vic
cüa Uy ban nhãn dan tinh Ninh BInh nhim k' 2021-2026
U BAN NHAN DAN TNH NINH B!NH
Can ci Lut T chj'c chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can c& Luçt tha di, bá sung mc5t s diu cia Lut To chic C'hInh phz và Lut
To chic chInh quyên dja phuv'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019,
Can ci Quyé't djnh s 53/2006/QD-7Tg ngày 08 tháng 3 nám 2006 cüa Thz
tithng ChInh phü ban hành Quy ché lam vic máu cia U ban nhán dan tinh, thành
phô trrc thuc Trung uvig;
C'àn ct Quylt djnh s 45/2018/QD-TTg ngày 09 tháng 11 nàm 2018 cta Thi
ttróng ChInh phü quy djnh chê dç3 h5i hQp trong hogt dç3ng quán l), diêu hành cia
cc quan thuç5c h thông hành chInh nhà nithc,
Theo d nghj cia Chánh Van phông Uj) ban nhán dan tinh.
QUYET DNH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy ch lam vic cüa U' ban nhân
dan tinh Ninh BInh, nhim k' 202 1-2026.
Diu 2. Hiu liyc thi hành
Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hành t1r ngày 05 tháng 12 näm 2021.
Diu 3. Trách nhim thi hành
Chánh VAn phông W ban nhân dan tinh; thành viên U' ban nhãn dan tinh;
Giám dôc các SO, Thu tnthng các Ban, ngành cüa tinh; Chü tjch U' ban nhân dan
các huyn, thành phô và các to chirc, cá nhân khác có lien quan chju trách nhim thi
hành Quyêt djnh nayi.
No nhân:
- Nhi.r Diu 3;
- Van phOng ChInh phi;
- Bô Ni vu;
- Thirng trtrcTinh üy;
- Doàn Dai biOu Qu6c hi tinh;
- Thix?.ing trirc HDND tinh;
- LAnh dao UBND tinh;
- Uy ban MTTQ Vit Nam tinh;
- Website ChInh phCi;
- Cc Kiêm tra van ban QPPL, B Tu phap;
- TAND tinh; Vin KSND tinh;
- Lãnh do VPUBND tinh;
- Trung tarn Tin hçc - Cong báo;
- L.ru: VT, các VP.
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QUYCHE
Lam vic cüa Uy ban nhãn dan tinh Ninh BInh nhim kS' 2021-2026
(Kern theo Quyét djnh so £ /2021/QD-UBND ngàyo2/+l/2O21
cza Uy ban n/ian dan tin/i Nm/i Bin/i)
Chu'ong I
NHUG QUY D!NH CHUNG
Diu 1. Phm vi diu chnh
1.Quy ch nay quy djnh v nguyen tc lam vic; ch d trách nhim; quan h
cong tác; each thirc, quy trInh giãi quyêt cOng vic cüa Uy ban nhân dan tinh (sau
day gçi tat là UBND tinh), Chü tjch UBND tinh.
2. UBND tinh, các thành viên UBND tinh, các co quan chuyên môn, Ca quan
trl:rc thuc UBND tinh (sau day çi tat là Sâ, ngành), Hi dOng nhân dan, U' ban
nhân dan cap huyn (sau day gçi tat là dja ph.rang) và các to chirc, cá than có quan h
lam vic vói UBND tinh, Chü tjch UBND tinh ehju sir diêu chinh cüa Quy chê nay.
Diu 2. Nguyen tc lam vic cüa UBND tinh
1. UBND tinh lam vic theo ch d tp th UBND tinh k& hçip vói trách
nhiêm cüa Chü tich UBND tinh.
2. UBND tinh, Chü tjch UBND tinh, các Phó Chü tjch UBND tinh và thành
viên UBND tinh giãi quyêt cong vic theo quy djnh cüa pháp lut, sir ehi dao, diêu
hành cüa ChInh phü, Thu tithng ChInh phü; dam bâo sir lânh dao cüa Tinh u5', Ban
Can sr Dãng UBND tinh và srgiám sat cüa Hi dông nhân dan tinh trong vic thirc
hin chüc nàng, nhim vi, quyên h?n diiçic giao.
3. Trong phân cong giâi quyt cOng vic, mi cong vic chi duc giao cho
mt cci quan, dan vj, mt ngr?ñ phti trách và chju trách nhim chInh. Cap trên không
lam thay cOng vic cüa cap di.ri, tp the không lam thay cOng vic cüa cá nhân và
nguc lai. Thu tnr&ng ca quan, don vj &rcic giao cong vic phài chju trách nhim ye
tiên d và két qua cong vic di.rçic phân cOng. Thu trix&ng các co quan, don vj phôi
hçip tham gia kiên phãi chju trách nhim ye tiên d tham gia và chuyên mon thuc
linh vrc, chirc nàng, nhim vii cüa co quan, dan vl mInh phi trách.
4. Báo dam giãi quy& cOng vic dung phm vi thm quyn &rçlc phân cOng,
dung trInh tir, thU t1c, tiên d theo quy djnh cUa pháp lust và Quy chê lam vic cüa
UBND tinh.
5. Bào dam phát huy näng hrc và sâ tnr&ng cUa can b, cOng chrc; sir phi
hçp cong tác, trao dôi thông tin trong giãi quyët cong vic và trong mi hoat dng
theo chirc näng, thim vii, quyên han dtrcic pháp lut quy djnh; cap dir&i phiic tUng
sir lành do, chi dao cüa cap trên.
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6. Thrc hin phân cp, üy quyn hçip 1 cho chInh quyn dja phuong theo quy
djnh cüa pháp 1ut, bão dam sir quân 1 thông nhât cüa U' ban nhân dan tinh; dông
th&i, phát huy tInh chU dng, trách nhim, sang to cüa chInh quyên dja phuong
trong vic thrc hin các nhim viii quãn 1 Nhà nuOc.
7. Bão dam dan chü, rô rang, minh bach, hiu qua trong mi hoat dng cüa
UBND tinh, các co quan, don vj và các dja phuong; thirc hin nên hânh chinh hin
dai, thông nhât, thông suôt, hem chInh, phiic vi nhân dan và chju s1r kiêm tra, giám
sat cüa các co quan chirc näng và cüa Nhân dan theo quy djnh.
Chwong II
TRACH NHIM, PHM vi, CACH THUC
GIAI QUYET CONG VIC VA QUAN H CONG TAC
Diu 3. Trách nhim, phim vi giãi quyt cong vic cüa UBND tinh
1. UBND tinh thng nht quán 1 h thng hành chInh nba nithc tr tinh dn
co so, thuc hiên day du cac nhiêm vu, quyên han cua UBND tinh ducic quy dinh tal
Lut To chrc chInh quyên dja phucing n.m 2015 và Lut sra dôi, bô sung mt so
diêu cüa Lut To chrc ChInh phü Va Lut To chüc chInh quyên dja phuong näm
2019 và các quy djnh pháp 1ut khác có lien quan.
2. Cách thrc giâi quy& cong vic cüa UBND tinh
a) Thão 1un ya quyt nghj timg vn d ti phiên hop UBND tinh thung ks',
phiên hp chuyên dé hotc phiên hop dê giái quyêt cong vic phát sinh dt xuât;
b) Di vói mt s vn d, do yêu cu cp bach hoc không nht thit phái t
chüc thão 1un t the, theo chi do cüa ChU tjch UBND tinh, Van phông UBND
tinh giri toàn b ho so và Phiêu biêu quyêt den tirng thành viên UBND tinh dê xin
kiên biêu quyet.
c) Quyt djnh cüa UBND tinh phãi duçic qua nra tng s thành viên UBND
tinh biêu quyêt tan thãnh. Khi biêu quyêt ti phiên hçp cüng nhu khi sir diing Phiêu
xin kiên thành viên UBND tinh, nêu sO phiêu dông và so phiêu không dông
bang nhau thI quyêt djnh theo kiên biêu quyêt cüa Chü tjch UBND tinh.
d) NhItng vn d duçic d1.ra ra thâo lun ti phién hop nhung không duqc qua
nira sO thânh viên UBND tinh bieu quyêt tan thành thI Chü tjch UBND tinh quyêt
djnh không thirc hin hoc yêu câu co quan chü trI soin tháo chuân bj 1i dê báo cáo,
xin ' kiên UBND tinh vao phiên hop sau.
3. UBND tinh phân cong Chü tjch UBND tinh thay mt UBND tinh xem xét,
quyêt djnh nhng van dê dt xuât, cap bach can phãi xi'r 1 gap thuc thâm quyên
cüa UBND tinh hoc nh€Ing van dê dä dirçc UBND tinh thông nhât ye nguyêntäc.
Chü tjch UBND tinh báo cáo tai cuc hp UBND tinh gân nhât nhQng van dê dâ
quyêt djnh.
4. UBND tinh có th phân cp, u quyn cho UBND cp huyn, co quan
chuyên mOn hoc don vj sir nghip Cong 1p trirc thuc UBND tinh thrc hin các
nbim vii, quyên han cüa UBND tinh. Vic phân cap, u' quyên phai dam bão dung
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quy djnh tal Diu 13, Diu 14 LutT chrc chInh quyn dja phi.rang näm 2015 và
khoân 6, khoân 7 Diêu 2 Lut sra dôi, bô sung mt so diêu cüa Lut To chirc ChInh
phü và Lut To chirc chInh quyên dja phng nàm 2019.
Diu 4. Nhü'ng vn d UBND tinh thão Iun và quyt ngh
1.Chin luqc, quy hoach, k hoach phát trin kinh t - xâ hi dài h?n và hang
nàm; dr toán ngân sách nhâ nithc và phuang an phân bô ngân sách tinh hang nàm;
quyêt toán ngân sách nba nuvc.
2. TInh hInh kinh té - xâ hi hang tháng, qu, 6 tháng, näm và nhung giãi pháp
chi dao, diêu hành thirc hin kê hoch phát triên kinh tê - xã hi.
3. Co cu t chüc cüa UBND tinh; thng nht d nghj Ca quan có thm quyn
trong vic thành lap, to chüc 1i, giâi the co quan chuyên mOn, co quan trrc thuc
UBND tinh; thành lap, giâi the, nhp, chia tách, diéu chinh dja giói hânh chInh cap
huyn, cap xä trrc thuc tinh.
4. Chiiang trInh cong tác cüa UBND tinh h&ng nãm; kim dim cong tác chi
dao, diêu hành cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh vã vic thrc hin Quy ché lam
viêc cüa UBND tinh.
5. Nhtrng vAn d khác ma pháp lut quy djnh UBND tinh phái thão lu.n và
biêu quyêt.
6. Nhirng vAn d cAn thit khác theo quy& djnh cüa Chü tjch UBND tinh.
Diu 5. Nhim vi1 , quyn hn, phm vi và cách thüc giãi quyt cong vic
cüa Chü tich UBND tinh
1. Chü tjch UBNDtinh có trách nhim thirc hin dAy dü nhim vii va quyn
han chrcc quy djnh tai Diêu 22 Lu.t To chrc chInh quyên dja phi.rang nàm 2015 và
các quy djnh khác cüa pháp lut có lien quan; lânh 4o cOng tác cüa UBND tinh; chi
dao, diêu hoà, phOi hçp hoat dng giia các thành viên UBND tinh; lânh dao, chi
dao, kiêm tra hoat dng cüa Thu tru&ng các S&, ngành, UIBND cap huyn, cap xA;
tric tiêp chi dao, diêu hành các cong vic quan tr9ng, có tInh chiên hxc trên tat cã
các 1mb virc cong tác thuc nhim vi, quyên han cüa UBND tinh.
2. Chü tjch UBND tinh chiu trách nhiêm cá nhân v vic thirc hin nhim vii,
quyên han thrqc giao theo quy djnh cüa pháp 1ut; cüng vâi các thành viên khác cüa
UBND tinh chju trách nhim tp the ye hoat dng cüa UBND tinh tnrc Ban Can sr
Dãng UBND tinh, HDND tinh, truóc ChInh phü, Thu ti.r&rig ChInh phü, trithc Nhân
dan trong tinh và trix6c pháp lut.
3. Cách thirc giãi quyt cOng vic cUa Chü tjch UBND tinh
a) Quyt djnh, chi do xây drng chin h.rçc, quy hoach, k hoach, chuong trInh,
chInh sách thuc thâm quyên quyêt djnh cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh;
b) Chü tjch UBND tinh trtrc tip chi dao giâi quyêt cOng vic hoc phân cOng
các Phó Chü tjch UBND tinh, các U viên UBND tinh thay mt Chü tjch UBND tinh
giãi quyêt cOng vic trên co si ho so trInh cüa các S&, ngânh, dja phi.rong, to chuc, cá
nhãn và dt.rcrc tOng hçip trong phiêu trInh cüa Van phông UBND tinh theo quy djnh tai
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Chuong III Quy ch nay. TriRng hçp cn thi&, Chü tjch UBND tnh và các Phó ChU
tjch UBND tinh khi &rçlc Chü tjch UBND tinh phân cong trrc tiêp chi d?o hoc giâi
quyêt cong vic trên co sâ ho so trInh cüa các S&, ngãnh, dja phuong, to chüc, Ca nhãn
lien quan, sau do giao Van phOng UBND tinh hoàn thin ho so cong vic;
c) Chü tjch UBND tinh triu tp, chü trI và quyt djnh các vn d dua ra tháo
1un t?i phiên hçp UBND tinh;
d) ChU tjch UBND tinh trrc tip hoc phân cong Phó Chü tjch UBND tinh
thay mt Chü tjch UBND tinh chü trI h9p, lam vic vâi lãnh do Sâ, ngành, dja
phuong có lien quan dê xem xét, truc khi quyêt djnh;
d) Trong tnthng hqp xét thy cn thit do tInh chat quan trQng, cp bach cüa
cOng vic, ChU tjch UBND tinh trrc tiêp chi do Thu tru&ng co quan chuyên môn,
co quan tnrc thuc UBND tinh, Chü tjch UBND cap huyn giâi quyêt cOng vic;
e) Giao ThU tnr&ng Co quan chuyén môn, Chánh VAn phOng UBND tinh thU
trI hçp, lam vic vói CáC sâ, ngành, to ChUc, Ca nhân có lien quan dé xcr l) CáC van
dê cOn có kiên khác nhau gii~a cac S&, ngành truc khi trInh UBND tinh, ChU tjch
UBND tinh quyêt djnh;
g) Quyt djnh nhUng vn d khác nhau giita các ThU trthng co quan chuyên
mOn tru&c khi trInh UBND tinh;
h) Thay m.t UBND tinh k CáC vAn bàn cUa UBND tinh; ban hành các vAn
bàn chi dto, diêu hành dé thirc hin nhim vi, quyên h?n theo quy djnh;
i) U quyn cho mt thành viên UBND tinh thay mt UBND tinh trInh t
trInh, dê an, dr an, dir thâo báo cáo, chuong trInh, kê hoach cUa UBND tinh truóc
UBND tinh, HDND tinh và CáC Co quan khác theo quy djnh;
k) U' quyn cho Phó ChU tjch UBND tinh, ThU tru&ng cac Sâ, ngành, Chu
tich UBND cap huyên thuc hiên môt hoAc môt so nhiêm vu, quyên han cua Chu tich
UBND tinh trong mt thai gian xác djnh kern theo các diêu kiin cii the. Vic u'
quyen phài dam bâo theo quy djnh tai Diêu 14 Lut To chüc chInh quyên dja phuong
nAm 2015 và khoãn 7, Diêu 2 Lut sUa dOi, bô sung mt so diêu cUa Lut TO chirc
ChInh phU và Lut To chUc chInh quyên dja phuong nAm 2019;
1) Tru&ng hçp cn thit, ChU tjch UBND tinh cO th thành 1p các t chrc
phOi hçip lien ngành dê tis van, giUp ChU tjch UBND tinh giãi quyêt cOng vic phirc
tap, quan trQng, lien quan den nhiêu ngành, linh virc, dja phixong;
m) Khi ChU tjch UBND tinh vng m.t hoac trong trung hçip xét thy can
thiêt, ChU tjch UBND tinh u' nhim, u' quyên cho Phó ChU tjch Thu?ng trrc UBND
tinh thay mt ChU tjch UBND tinh lAnh do cOng tác cUa UBND tinh và giãi quyêt
cong vic do ChU tjch UBND tinh ph trách theo quy djnh. Khi cã ChU tjch, PhO
ChU tjch Thu&ng trrc UBND tinh yAng m.t, ChU tjch UBND tinh chi dnh mt PhO
ChU tjch UBND tinh chi do, giâi quyet cong vic cUa UBND tinh. Khi mt PhO
ChU tjch UBND tinh yAng mat, ChU tjch UBND tinh tc tiêp chi d?o, giâi quyêt
cOng vic hoc phân cong PhO ChU tjch UBND tinh khác chi do, giái quyet cOng
vic thay;
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n) Ngoài các each thrc trên, Chü tjch UBND tinh giãi quyt cong vic thông
qua: cong ngh thông tin; di cOng tác; di kiêm tra, don doe to chuxc th%rc hin co chê,
chInh sách, pháp 1ut ti các S&, ngành, dja phuong; giãi trmnh, trã Ri chat van cüa
dai biêu HDND tinh; trã 1i kiên nghj cüa cir tn; hçp báo; tiêp Cong dan và các cách
thirc khác.
Diu 6. Nhim vii, quyn han, phm vi và cách thtrc giãi quyt cong vic
cüa các Phó Chü tich UBND tinh
1. ChÜ tjch UBND tinh phân,công nhim vi cho các Phó Chü tjch UBND tinh
giâi quyêt cong vic theo nguyen tàc sau:
a) Phó ChU tjch UBND tinh giüp Chü tjch UBND tinh thrc hin nhim vi cüa
ChU tjch UBND tinh trong lTnh vrc cong tác và phm vi quyên hn duçic ChU tjch
UBND tinh phân cong và uS' quyên (neu co);
b) Trong phm vi lTnh vrc cong vic duqc phân công, các Phó Chü tjch UBND
tinh duçic s1r diing quyên han cUa Chü tjch UBND tinh, nhân danh Chü tjch UBND
tinh khi giãi quyêt cOng vic và chju trách nhim truâc Chü tjch UBND tinh, truâc
pháp 1ut ye quyêt djnh cüa mlnh;
c) Phó Chü tjch UBND tinh chü dng giãi quyt cOng vic dâ duqc phân cOng;
nêu phát sinh nhng van de quan trçng, nhy cam phái kjp thai báo cáo Chü tjch
UBND tinh, nêu có van dê lien quan den lTnh virc cüa Phó Chü tjch UBND tinh khác
thI trirc tiêp phôi hç'p dê giái quyêt hoc phôi hqp giái quyêt thông qua phiêu tdnh
giãi quyêt cong vic cüa Van phông UBND tinh. Tru?mg hqp gi1ra các Phó Chü tjch
UBND tinh con có S' kiên khác nhau thI Phó Chü tjch UBND tinh dang chü trI giâi
quyêt cong vic do báo cáo Chü tjch UBND tinh xem xét, quyêt djnh.
2. Trong phm vi, lTnh vrc duqc phân cOng, Phó Chü tjch UBND tinh có
nhim viii và quyên han sau:
a) Chi dao, dOn dc cac cc quan chuyên mOn xây dimg và t chüc thirc hin
các chiên hxçic, quy hoach, kê hoach, các c chê, chInh sách, dê an phát triên ngành,
linh virc, dja phuang theo dung chü trtxcmg, du&ng lôi cüaDãng, chInh sách, pháp
1ut cüa Nba nuóc, phü hçip vâi các van ban chi dao cUa cap trên và tInh hInh thirc
tê cüa dja phucrng, báo dam tInh khã thi, hiu qua;
b) Chi dao, kim tra các c quan chuyên mOn, UBND các huyn, thành ph&
thuc hiên các chü trixcYng, di.rmg lôi cUa Dãng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuic
và nhim vv thuc phm vi duçic phân cOng phii trách;
c) Thay mt Chü tjch UBND tinh chi dao, xir iS' nhCtng vn d phát sinh hang
ngay thuc phrn vi mInh phii trách; nghiên thu phát hin và dê xuât nhüng van dé
ye chInh sách can bO sung, sira dôi thuc linh virc duc phân cOng, báo cáo Chü tjch
UBND tinh xem xét, quyêt djnh.
d) Chp hành và thrc hin nhirng cong vic khác do Chü tjch UBND tinh giao
theo quy djnh cüa pháp 1ut.
3. Cách thüc giãi quy& cOng vic cüa Phó Chü tjch UBND tinh:
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a) Phó Chü tjch UBND tinh trirc tip giãi quy& cong vic trên co s& ho so
trInh cüa S, ngành, dja phisang, to chüc, cá nhân và duçic tOng hçip trong Phiêu
trInh giãi quyêt cong vic cüa Van phông UBND tinh &rçic quy djnh ti Chi.rong III
Quy chê nay;
b) Chü trI xir 19 nhU'ng vn d cn phi hqp lien ngành và xern xét, giâi quy&
nhüng kiên nghj cüa các S&, ngành, dja phiiong thuc thâm quyén cüa Chü tjch
UBND tinh trong phm vi diiçic phân công;
c) Chü trI h9p, lam vic vâi lânh do S&, ngành, dja phuong lien quan d xem
xét truic khi quyêt djnh;
d) Chi dao, theo dôi và chi do giãi quy& các vn d thuc thm uyn cüa
Chü tjch UBND tinh và k9 thay Chü tjch UBND tinh các van ban thuc thâm quyên
cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh trong phm vi các lThh vrc, cOng vic di.rcic
phân cOng hoc u9 quyên;
d) Hang tuAn các Phó Chü tjch UBND tinh tng hcp tInh hInh cOng vic duçic
phân cOng, báo cáo ti cuc h9p giao ban UBND tinh. Trong chi do diêu hânh, nêu
có van dê lien quan ho.c thuc linh vrc Chü tjch UBND tinh tr1rc tiêp phii trách,
nhftng van dê phát sinh ngoài kê hoch, nhtng van dê chua duqc quy djnh, các Phó
Chü tjch UBND tinh chü dng dé xuât, báo cáo Chü tjch UBND tinh quyêt djnh.
Néu van dé thuc thâm quyên cüa UBND tinh thI báo cáo Chü tjch UBND tinh ctê
dua ra phiên hçp UBND tinh thão lun, quyêt djnh.
e) Cách thüc khác trong giâi quy& cOng vic thirc hin nhu quy djnh tai dim
n khoán 3 Diêu 5 Quy chê nay.
Diu 7. Phó Chü tch Thirong trirc UBND tinh
1. Phó Chü tjch ThiRng trrc UBND tinh do Chü tjch UBND tinh phân cOng
trong các Phó Chü tjch UBND tinh.
so

2. Trrc tip phii trách mt s linh v1rc cOng tác cii th theo phân cOng cüa Chü
tjch UBND tinh.
3. Dirçic Chü tjch UBND tinh u9 nhim, u9 cjuyn thay mt Chü tjch UBND
tinh lânh do cOng tác cüa UBND tinh và giái quyêt cOng vic do ChU tjch UBND
tinh phi tráeh khi ChU tjch UBND tinh yang mt hoc khi Chü tjch UBND tinh xét
thây can thiêt.
A

A

A

.

,

,

. .

A

•A

Dicu 8. Nhiçm viii, quyen hn, phim vi va each thtrc giai quyet cong vice
cüa các Uy viên UBND tinh
1. U9 viên UBND tinh thirc hin d.y dü các nhim vi, quyn hn theo quy
djnh cüa pháp lut; có trách nhim tham gia giãi quyêt các cOng vic chung cüa tp
the UBND tinh; cüng tp the UBND tinh quyêt djnh va lien dâi chju trách nhim dOi
vOi các van dê thuc nhim vii, quyên han cüa UBND tinh.
2. Thirc hin nghiêm tüc các quyt djnh cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh,
không ducic phát ngOn và lam trái vth các quyet djnh cüa UBND tinh, Chü tjch
UBND tinh. Trung hqp có 9 kiên khác vói các quyet djnh do thI van phãi chap
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hãnh nhimg disçic trInh bay kin vói tp th UBND tinh, Chü tjch UBND tinh v
van dê do và duqc bão km kiên. Nêu vi phm, tu' theo tInh chat, müc dO sê bj
kiêm diem lam rö trách nhiêrn trithc UBND tinh.
3. Cách thi'rc giãi quy& cong vic cüa U5' viên UBND tinh
a) Chñ dng, kjp thai d xut vi UBND tinh, Chü tjch UBND tinh các chü
trtxclng, c chê, chInh sách, van bàn quy phm pháp 1ut can thiêt ban hành, sira dôi,
bô sung, thay the, bâi bO thuOc thâm quyên cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh;
b) ChU dng lam vic vth Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh và
các Uy viên UBND tinh khác ye các cong vic thuOc thâm quyên cüa UBND tinh,
Chü tjch UBND tinh và các cong vic khác có lien quan;
c) Chi do, don d&, theo dôi, his&ng dan, kim tra vic thi hành chInh sach,
pháp 1u.t, vic thirc hin chiên lucic, quy hoch, chixo'ng trInh, kê hoch và các quyêt
djnh cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh ye ngành, lTnh vrc duqc phân cong ho.c
u9 quyên cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh;
d) Tham d%r dy dü các phiên h9p cüa UBND tinh (tru'&ng hcip vng mitphái
du'ctc sr dóng j cia ngw&i chi trI cu5c hQp); tháo 1un, biêu quyet nhüng van dê
duçic dim ra tai phiên h9p. Trã Ru diing thai han, day dü và nêu rô 9 kién trong Phiêu
lay 9 kiên thành viên UBND tinh; chju trách nhim trithc UBND tinh, Chü tjch
UBND tinh trong vic chrn trê, không có 9 kiên hoc 9 kiên không rO rang dôi v&i
nhüng van dê duçc lay 9 kién;
d) Chü trI hçp vâi các Sâ, ngành, dja phixcung t chüc, Ca nhân cO lien quan d
giâi quyêt cong vic duqc phân cong theo thâm quyen hoc thâo 1un, thông nhât
nhü'ng van dê con cO 9 kien khác nhau gifla S, ngành, dja phung tnr&c khi trInh
UBND tinh, Chü tich UBND tinh. Khi dixqc các S&, ngành, dja phung xin 1 kiên
dê xir 19 các van e cO lien quan thi chü dng nghiêm ciu, tham gia 9 kiên kjp thai,
trách nhiêm;
e) Mi thành viên UBND tinh cO hp thx din t1r cong vii d glri, nh.n thông
tin, tài lieu, giay mui, trao dôi 9 kiên và giãi quyêt cOng vic;
g) Cách th.'rc khác trong giâi quyt cong vic thrc hin nhu quy djnh tai dim
n khoãn 3 Diêu 5 Quy chê nay.
Diu 9. Nhim vii, quyn han, phtm vi và cách thuc giãi quyt cong vic
cüa Thu trirông các S&, ngành
1. Thu truO'ng các Su, nganh d cao trách nhim cá nhân, thirc hin dy dü
nhim vii, quyen hn theo quy djnh cüa pháp 1ut và các nhim v1i do UBNID tinh,
Chü tjch UBND tinh giao (bao góm cá các cong vic ducrc uj quyên); chju trách
nhim cá nhân ye mçi mt cong tác cOa cc" quan tnrâc UBND tinh, Chu tjch UBNI)
tinh và tnrOc pháp lu.t.
2. Cách thüc giâi quyt cong vic cua Thu tnr&ng S&, ngành
a) Trrc tip giãi quyt cong vic thuOc phm vi quãn 19 cüa co quan theo chic
nàng, nhim vii, quyên hn &rcuc pháp lut quy djnh và nhim vii &rçic UBND tinh,
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Chü tjch UBND tinh giao; phân cong Phó Thu trung theo dôi, chi dao, giâi quy&
mt sO cOng vic thuc thâm quyên cña c quan;
b) Khi vng m.t hoc xét th.y cn thi&, Thu tru&ng S&, ngành u nhim, u
quyên mt Phó Thu trix&ng lânh dao cOng tác, giãi quyêt cOng vic cüa ca quan;
c) Quy& djnh theo thm quyn hoc trInh UBND tinh, Chü tjch UBND tinh
xem xét, quyêt djnh theo thâm quyên các van dé lien quan den chüc näng, nhim vii
thuc ngánh, lTnh virc quân l. Không chuyên cong vic thuc nhim v, thâm quyên
cüa mInh len Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh hoc chuyên cho cci
quan khác; không giãi quyêt Cong vic thuc thâm quyên cUa ci quan khác, tth
tru&ng hçp theo chi dao, u quyên cüa Chá tjch UBND tinh;
d) Di vâi nhüng vn d vixçlt thrn quyn hoc di'ing thm quyn nhixng ni
dung phirc tap, có tInh lien ngành, dA phôi hqp xr 1 nhung van không thông nhât
duçic thI tOng hqp, nêu rô nhüng ni dung, van de vung mac, trInh UBND tinh, Chü
tjch UBND tinh xem xét, quyêt djnh;
e) Ban hành các van bàn hánh chInh theo thAm quyn d thirc hin chüc nàng
quãn 1 nhâ nuâc dôi vi ngành, 1mb virc duçic phân công;
g) T chrc thirc hin mt hoc mt s cong vic ci th dugc Chu tjch UBND
tinh phân cap hoc u quyên và phân cap cüa B tnrâng, Thu trix&ng co quan Trung
i.rong quãn 1 chuyên ngành. Kjp thôri tham mixu, báo cáo lânh dao UBND tinh chI
dao, triên khai các chü tnrong, chInh sách, nhim v1 mâi ci1a ngânh d9c;
h) Chp hành nghiêm các quyt djnh, chi dto cua c.p tren. Tr.r&ng hqp chm
hoc khOng th?c hin ducic phãi báo cáo kjp thyi, nêu rô 1 do. Khi có can cr cho
thây quyêt djnh, chi do do trái pháp lut hoc khOng phü hçip, phãi báo cáo ngay
vOi ngrii ra quyêt djnh, chi dao;
k) Thrc hin cong tác cãi cách hành chInh trong ni b co quan và tham gia
cOng tác cái cách hành chInh cüa tinh. Thirc hin chi dao, giái quyêt cOng vic trén
mOi tnthng din tü, dam bão rut ngän thai gian xir l, cOng khai, minh bach gän vi
trách nhim giâi trInh. Chju trách nhim truóc UBND tinh, Chii tjch UBND tinh ye
cOng tác dôi mâi, hin dai hoá boat dng cüa cci quan, don vj mInh phii trách;
1) Xây dimg, trInh UBND tinh, Chii tjch UBND tinh quyt djnh v chüc nang,
thim v và co câu, to chüc cüa co quan và các don vj trrc thuc theo quy djnh; ban
hánh Quy chê lam vic cüa co quan, don vj, trong do phãi cii the hoá trách nhim cá
nhân trong timg khâu cüa qua trInh xir l cOng vic, quy djnh cii the thai han xir l cOng
vic và trách nhim kiêm tra, dOn dOe, giám sat vic thçrc hin den kêt qua cuôi cüng;
m) Cách thirc khác trong giâi quyt cOng vic thirc hin nhis quy djnh tai dim
n khoán 3 Diêu 5 Quy ché nay.
Diu 10. Quan h cong tác cüa UBND tinh, Thu trtr&ng SO', ngành v&i các
co quan, t chü'c trong h thng chInh trl
1. UBND tinh, Thu trithng các S, ngành phâi gi mi lien h thixO'ng xuyên
vi ChInh phu, Thu tixOng ChInh phü, các BO, ban, ngành, các co quan có lien quan
cüa Trung uong.
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2. ChU dng phi hcip chat chê vói các ca quan cüa Tinh u5', HDND tinh, Vin
Kiêm sat nhân dan tinh, Toà an nhân dan tinh, U' ban MTTQ Vit Nam tinh vá các
to chirc chInh trj - xä hi trong vic thrc hin nhim vii, quyên han; thrc hin day
dü nhim v1i quy djnh tai Quy ché phôi hçip cong tác và các quy djnh có lien quan;
chü dng báo cáo, giái trInh nhftng van dê ma các Ban cüa HDND tinh quan tam;
nghiên cüu, giâi quyêt và trá Ru chat van cüa Di biêu HDND tinh, trã Rui kiên nghj
cüa ci'r tn, kiên nghj cüa U ban MTTQ Vit Nam tinh và các to chirc chInh trj - xã
hi ye nhitng van dê thuc trách nhim quán 19.
3. UBND tinh lânh dao, chi dao, hithng dan, thanh tra, kim tra hoat dng cüa
UBND các cap; xem xét, giãi quyêt kiên ngh cüa HDND, UBND cap huyn.
Diu 11. Quan h cOng tác gilia Thu tru'&ng các S&, ngành cp tinh
1.Huâng dan, kim tra và phi hcup vâi các S&, ngành lien quan thirc hin các
nhim v11 cong tác thuc ngành, linh virc duçic phân cong.
2. Kin nghj vâi Thu tnrng Su, ngành khác dInh chi vic thi hành hoc bäi
bO nhtIng van bàn do Sâ, ngành do ban hành trái pháp 1ut. Trong tru&ng hçp kiên
ngh không duçuc chap thun thI trInh Chu tjch UBND tinh xem xét, quyêt djnh.
3. Thu tri.r&ng cac Sâ, ngành khi giài quyêt cong vic thuc thâm quyên cüa
rnInh có lien quan den chüc näng, nhim vii cüa S&, ngành khác phài phôi hqp và
lay 9 kiên cüa Thu tru&ng S&, ngành do.
a) Truông hqp ly 9 kin bang van bàn, nu pháp lut quy djnh thôi han ly 9
kiên và trã Rui 9 kiên dôi vOi cong vic do thI Sâ, ngành lay 9 kiên ghi rö thai hn
tràRui theo quy djnh. Neu pháp 1ut không quy djnh thM han lay 9 kiên thi tu9 tInh
chat ni dung lay 9 kiên, S&, ngành lay 9 kiên ghi rO thai han trà Rui nhung không It
hn 05 ngày lam vic kê t'r khi gri van bàn, trü tnixng hp xü 19 gap nhftng van e
dt xuat, cap bach;
b) Thu tru&ng các S&, ngành &rcuc 1y 9 kin có trách nhim trà Rui rô 9 kin
bang van bàn trong thai han S&, nganh lay 9 kien dê nghj va phài chju trách nhirn
ye ni dung trà Rui. Nêu qua thi han ma Thu tru&ng các Sâ, ngành &rqc lay 9 kiên
không trâ Rui ho.c chm trà lôi bang van bàn thI &rqc coi là dông 9 v&i ni dung xin
trr tnrung hçup quy djnh tai diem c khoân nay và phài chju tnách nhim cá
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nhan tnrOc UBND tinh, Chu tjch UBND tinh. S&, ngành lay 9 kiên có trách nhim
tong hcup, báo cáo Chü tjch UBND tinh tai phiên h9p UBND tinh thxng k9 ye trách
nhim cüa Thu trithng các Sâ, ngành không trà Rui hoc chm trà Rui;
c) Tnrng hp chua có 9 kin tnà Rui cüa S&, ngành lien quan có chüc nàng,
nhim vii quàn 19 nhà nuâc tnirc tiep ye ni dung lay 9 kiên thl S&, ngành lay 9 kien
don dôc c quan, don vi do phài có 9 kien tnà Rui dê hoàn chinh hO so trisâc khi tnlnh
UBND tinh, Chu tjch UBND tinh. Nêu S, ngành &rgc lay 9 kiên vn không tnà Rui
theo dê nghj thi báo cáo Chü tjch UBNID tinh dê chi dao;
d) Khi di.rçuc mui h9p d 1y 9 kin, Thu truung các Su, ngành phãi cO trách
nhim dir h9p hoc cà ngui có dü thâm quyên dr hçp thay. Y kien cüa ngui dir
hp là 9 kiên chInh thüc cüa Sâ, ngành dO.
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Diu 12. Quan h cong tác giü'a Thu trirO'ng các S&, ngành vói chInh
quyn da phuo'ng
1. Thu trithng các Sâ, ngành có trách nhim giãi quy& d nghj cüa HDND,
UBND cap huyn theo thâm quyên và trà Ru bang van bàn trong thai han 07 ngày
dôi vOi tnrung hçip không phài lay kién cüa các S, ngành khác hoc không qua
15 ngày trong tnrung hçup phãi lay them kiên cüa Si, ngành khác kê ti'r ngày nhn
duçic van bàn dê nghj ('trfr trw&ng hcip x l• j nh1mg van dê d3t xuát, cap bach hogc
xii' l) nç51 dung cong vic theo thi tyc hành chInh). Nêu S&, ngành discuc dê nghj
không trá läi hoc chm trà l&i thl Chü tjch HDND, Chü tjch UBND cap huyn có
trách nhim báo cáo ChU tjch UBND tinh.
2. Thütru&ng các S&, ngành có trách nhim chi dao, hu&ng dan, kim tra, don
doe UBND cap huyn, cap xä thrc hin nhim viii cong tác thuc ngành, linh vçrc mInh
ph trách hoc &rçuc UBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao; kiên nghj vâi ChU tjch
UBND tinh dInh chi thi hành Nghj quyêt ma HDND cap huyn trái pháp lust; dê nghj
UBND, Chü tjch UBND cap huyn dInh chi hoc bài bô nhfmg van ban quy pham pháp
1ut cüa UBND, Chütjch UBND cap huyn trái pháp lut. Nêu UBND, Chü tjch UBND
cap huyn khOng chap hành thl báo cáo Chü tjch UBND tinh xem xét, quyêt djnh.
3. Khi Chu tjch HDND, Chü tjch UBND cap huyn dê nghj làrnvic trirc tip
vi Thu tnr&ng các S&, ngành ye các cong vic can thiêt lien quan den ngành, linh
virc thuc thâm quyên quãn can chuân bj k ye ni dung và gui triiâc tài 1iu den
Thu tru&ngcác S, ngãnh truâc It nhât 03 ngày lam vic. Thu trithng các S, ngành
phài trirc tiêp hotc phân cong Phó Thu trt.rng lam vic vâi Chü tjch
ND, Chfi
tjch UBND cap huyn.
4. Ch tjch HDND, Ch tjch UBND cp huyn có trách nhim thirc hin ch
d báo cáo, chuan bj tai lieu, bô trI ljch lam vic, dr hQp vi Thu tru&ng các S,
ngành khi duc yeu câu; trà Rui bang van bàn dung thi han khi &rqc Thu tru&ng
các Sâ, ngành yéu câu.
5. Trung hqp Thu tnrng các S, ngành 1y kin cüa Chü tjch UBND cp
huyn, th?ui han trã l&i kiên th%rc hin theo quy djnh tai khoãn 1 Diêu nay.
Chirong III
TRACH NHIM, QUY TR!NH GIAI QUYET CONG VIIC
Diu 13. Các 1oi cOng vic trinh UBND tinh, Chü tjch UBND tinh
1.Các dir thào van bàn quy pham pháp lut.
2. Các d an, báo cáo, van bàn d xu.t khác.
3. Các cOng vic do Chü tjch, Phó Chu tjch UBND tinh chi dao tlVc tip ho.c
do Van phông UBND tinh dé xuât.
Diu 14. HI so' trInh UBND tInh, Chü tich UBND tinh
1. H so trInh UBND tinh, Chü tjch UBND tinh bao gm: T?u trInh hoc van
bàn báo cáo kern theo dê an, dr an, dir thào van bàn cüa UBND tinh, Chü tjch UBND
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tinh và các tài 1iu cn thit khác. Di v&i h so trInh UBND tinh, Chü tjch UBND
tinh ma theo quy djnh cUa pháp Iut yêu câu phãi có tâi 1iu kern theo thI phài man
theo quy djnh pháp 1ut do.
2. H so trinh UBND tinh, Chü tich UBND tinh phãi nêu rôni dung vn dê
trinh, kiên cüa các Si, ngành, djaphran có lien quan và dé xuât, kiên nghj; ni
dung cong vic trInh phài dung thârn quyên giâi quyêt cüa UBND tinh, Chü tjch
UBND tinh và phài di.rçic Thu tnrâng Co quan k, dOng dâu diing thâm quyên.
3. H so trInh UBND tinh, Chu tjch UBND tinh cüa co quan trong h thng
hành chInh nhà nithc phài thrçic gi'ri dông thai Ca van bàn giây ('dói vó'i các ni dung
can lui ho so' bang ban giáy,) và van bàn din tcr. Dôi vâi van bàn met, vic g'th,
nhn ho so (van bàn giáy và bàn mém,) thiic hin theo quy djnh cüa pháp lust ye bão
v bI mt nhà nuóc.
4. Tt ca h so trinh UBND tinh, Chü tjch UBND tinh phâi duqc gri dng
thii den Van phOng UBND tinh. Van phOng UBND tinh tiêp nhn ho so trInh qua
tr11c lien thông van bàn hoc duçic sO hóa, theo dôi trén H thông Quãn 1' van bàn
và diêu hành cüa Van phOng UBND tinh 'trft các van bàn, hO so' trInh cO nç5i dung
hi mçt nhà nu'O'c theo quy djnh ciapháp lu2t,), Van phOng UBND tinh có trách nhim
1p danh miic theo dôi qua trInh xir 1 và dt.rqc liru trr co h thông bang cá van bàn
giây (dOi vó'i các nç5i dung can liru hO so' bang bàn giáy,) vã ho so din tü; Chánh
Van phOng UBND tinh hoc Phó Chánh Van phOng UBND tinh (khi du'çic u quyên)
chuyên ho so trInh den các phOng, ban, trung tarn thuc Van phOng UBND tinh dé
xü l theo quy djnh. Can b, chuyên viên Van phOng UBND tinh khOng nhn trrc
tiêp các ho so trInh cüa các to chi'rc, cá nhân; trithng hqp ho so &rcic länh do UBND
tinh giao trirc tiêp, can b, chuyên viên cO trách nhim chuyên ho so den b phn
van thi.r dê dang k và xr l theo quy trInh quy djnh.
5. V phOng UBND tinh chi xü 1 h so trInh UBND tinh, Chü tjch UBND
tinh khi nhn &rçlc dü ho so bang bàn giây hoc ho so din t11 cüa Sâ, ngành, dja
phuang.
6. Ho so, van bàn trInh cüa CáC co quan, t chirc, cá nhân không thuc h
thông hành chInh nhà nuc gri theo quy djnh cüa pháp 1ut ye cong tác van thu.
7. Thu tic tip nhn, xr 1 van bàn cUa cac cá nhân, t chirc nuàc ngoài gài
den UBND tinh thrc hin theo thông 1 quOc te.
Diu 15. Trách nhim cüa các S&, ngành, da phtrong trong giãi quyt
cong vic cüa UBND tinh, Chü tich UBND tinh
1. Thu tru&ng các S, ngành chju trách nhim toàn b v ni dung, tin d
trInh, k tat yào các van bàn thuc thârn quyên ban hành cüa UBND tinh, Chü tjch
UBND tinh do Sâ, ngành mInh trInh.
2. mu trithng các S&, ngành khác cO trách nhim phi hqp, thm djnh, cü
ngui dü thãm quyên, näng 1irc tharn gia trong qua trInh son thão van bàn quy phm
pháp 1ut theo dê nghj cua co quan chü trI so?n thào; thirc hin cong vic dugc giao,
dam bào chat lung, dung thM hn quy djnh.
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3. Van phông UBND tinh có trách nhim tip nhn, kim tra, thông báo b
sung, hoàn thin ho sci trInh trong tnthng hçp ho so không day dü theo quy djnh;
nghiên cthi, l.p phiêu trInh giãi quyêt Cong vic dê xir 1 ho so trInh theo quy trInh
và thii hn quy ctjnh ti Quy chê nay. Van phông UBND tinh thâm tra ye trInh tir,
thu tc, thâm quyên xr 1 và tharn muu tong hçp ye ni dung ('sau day gQi tat là
kiên thám tra); chju trách nhim ye ni dung thâm tra.
4. Sâ, ngành, dja phiiong Co trách nhim phi hçip trong qua trInh xir 15' h so
trInh UBND tinh, Chü tjch UBND tinh theo quy djnh tai Quy chê nay và theo yêu
câu cüa Chu tjch UBND tinh, PhO Chü tjch UBND tinh.
Diu 16. Quy trInh xir 15' các dy thão van ban quy phjim pháp 1ut
Quy trInh xü 15' các dir thào van bàn quy phm pháp 1ut thirc hin theo trInh
tr quy djnh ti Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut, Nghj djnh so
34/2016/ND-CP ngày 14/5/2016, Nghj djnh so 154/2020/ND-CP ngày 3 1/12/2020
và các quy djnh sau:
1. D& vOi h so trInh chua du, không dung thu t1ic hoc S& us pháp k& 1un
chisa dü diêu kin trInh, ch.m nhât 05 ngày lam vic kê tir ngày tiêp nhn ho so', Van
phOng UBND tinh gui van bàn thông báo dê nghj co quan chü trI soan thào bô sung
day du ho so hoc hoàn tat thu tçic, diêu kin trInh theo quy djnh.

5'

2. Di vâi h so trInh dy dü, dung thu tic và ni dung dr thào van bàn quy
phm pháp 1ut khOng cOn kiên kháC nhau, chm nhât 07 ngày lam vic kê tir ngày
nhn disçc ho so, Van phOng UBND tinh 1p phieu trInh giài quyét cOng vic nêu rO
kiên thâm tra, trInh ChU tjch, Phó Chü tjch UBND tinh xem xét, quyêt djnh.

5'

5'

3. Di vi h so trInh dÀy du, dung thu tiic nhixng ni dung dir thào van bàn
quy phm pháp 1ut cOn kiên khác nhau giüa các S&, ngành, dja phuong ye nhng
van dê lan thuc ni dung dir thão
a) Chm nhÀt 07 ngày lam vic k tir ngày nhn disc h so, lânh do UBND
tinh phii tráCh khOi chu tn cuc hçp vâi dai din Ianh do Sâ, ngành chü trI sotn
thào, S& us pháp và CáC S&, ngành lien quan dê thào 1un, lam rO các van e tru&c
khi trInh Chü tjch UBND tinh, Phó Ch tjh UBND tinh;
b) Ch.m nhÀt 07 ngày lam vic k tt'r ngáy t chrC cuc h9p, Sâ, ngành chU trI
son thào cO trách nhim Chu trI, phôi hçp vâi Vn phOng UBND tinh và CáC S&, ngành
CO lien quan tiep t1C Chinh 15', hoàn thin và k5' tat vao dir thào trInh UBND tinh, Chu
tch UBND tinh; Van phOng UBND tinh 1p phieu trInh giài quyêt cong vic, trong do
neu rO kien thâm tra, trInh Chü tjCh, PhO Chü tjCh UBND tinh xem xét, quyet djnh.

5'

5'

4. Chü tjch UBND tinh, PhO Chii tjch UBND tinh cO kin vào phiu trInh
giài quyêt COng viC trong thai hn 03 ngày lam ViC kê tir ngày Van phOng UBND
tinh trInh, trfx truang hçp dtc bit.
5. Di v6i dr thâo van bàn quy phm pháp 1ut thuc thÀm quyn quy& djnh
ban hành cua UBND tinh, tu5' thuc vào ni dung, tInh chat cua tmg dir thào, Chü
tjch UBND tinh, Phó ChU tjch UBND tinh xem xét, quyêt djnh theo mt trong các
phuong an sau:
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a) D nghj S, ngành chü trI son thão chun bj them nu xét thy ni dung
dr thão chixa dt yêu câu và an djnh thôi gian trInh lai;
b) T chirc cuc hçp cüa Chü tjch UBND tinh hoc cüa Phó Chü tjch UBND
tinh dé xem xét triiOc khi trInh UBND tinh;
c) Gui van bàn 1y kin thành viên UBND tinh;
d) Dua ra thão 1un và biu quy& thông qua ti phiên hçp UBND tinh;
d) Các phuong an khác theo quyt djnh cüa Chü tjch UBND tinh, Phó Chü
tjch UBND tinh.
6. Trixng hqp 1.y 9 kin thành viên UBND tinh
a) Van phông UBND tinh ph& hçp vâi Co quan chü tn son thão xac djnh
nhtthg ni dung can xin 9 kiên thành viên UBND tinh; glri van bàn lay 9 kiên thành
viên UBND tinh kern theo toàn b ho so dir thào van bàn;
b) Thành viên UBND tinh trà läi van bàn 1y 9 kin thành viên UBND tinh
trong th?yi hn 05 ngày lam vic kê tir ngày nhn di.rçrc van bàn lay 9 kiên;
c) Tru&ng hop qua nl'ra s thành viên UBND tinh biu quy& tan thành và
không con 9 kiên khác nhau, Van phOng UBND tinh phôi hop vâi S&, ngành chü trI
so?n thão hoàn chinh van bàn, trinh Chü tjch UBND tinh xem xét, quyêt djnh;
d) Tnr?mg hop chua ducrc qua nira s thành viên UBND tinh biu quyt tan
thành hoc da so thông qua nhung cOn 9 kiên khác, 1nh dao UBND tinh phii trách
khôi chü trI to chuc ngay cuc hçp Vth co quan chü trI soan tháo, Sà Tix pháp và S&,
ngành có lien quan dê trao dôi thông nhât 9 kiên. Trong thai hn 05 ngày lam vic
sau CUC hop, S&, ngành chü trI soan thào có trách nhim chü trI, phôi hop vói Van
phOng UBND tinh và các S&, ngành có lien quan tiêp t11c chinh 19, hoàn thin và k9
tat vào dir thâo trInh UBND tinh, Chü tjch UBND tinh; Van phOng UBND tinh 1p
phieu trinh giài quyêt cong vic trInh Chü tjch UBND tinh xem xét, quyêt djnh.
d) Trrnmg hop 1y 9 kin thành viên UBND tinh d tng hop, báo cáo UBND
tinh tal phiên hop, Van phong UBND tinh tong hop y kiên thanh vien UBND trnh
và néu rô nhng van dê thông nhât và chira thông nhât, kiên nghj nhchig van de can
thào lun ti phiên hop.
7. DM vói nhQng dir thão dira ra thào 1un và biu quyt ti phiên hçp UBND
tinh, ngay sau khi kêt thüc phiên hop, can cir biên bàn cuc hop, S&, ngành chü trI
son thão phôi h9p vói Van phOng UBND tinh và các S&, ngành có lien quan giài
trInh, tiêp thu 9 kiên thành viên UBND tinh, chinh 19, hoàn thin dir thào, trInh Chü
tjch tinh xern xét, quyet djnh.
8. Tnong thi hn chm nht 01 ngày lam vic k t1r ngày Chü tjch UBND
tinh k9 van bàn, Van phOng UBND tinh phát hành và cOng khai trên Cong Thông
tin din tu cüa tinh theo quy djnh.
Diu 17. Quy trinh xfr 19 d an, báo cáo, van ban d xut khác trInh UBND
tinh, Chü tich UBND tinh
1. Déi v9i h so trInh chira dy dü, không dung thu tic hoc không dung thm
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quyn giâi quy& cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh thI chm nht 03 ngày lam
vic ké tü ngày nhn ho so, Van phông UBND tinh trã 1i fbi gtri và nêu rô 1 do
ho.c thông báo vic chuyên ho so den co quan có thâm quyên giâi quyêt.
2. Di vói h so trInh dy dü, diing thu t%lc không cn 1y them kin Sâ,
ngành lien quan thi chm nhât 05 ngày lam vic kê tir ngày nhn duqc ho so, Van
phông UBND tinh 1p phiêu trInh giâi quyét cOng vic, nêu rô kiên thâm tra, trInh
Chu tjch UBND tinh, Phó ChU tjch UBND tinh xem xét, quyêt djnh.
3. Di vâi h so trInh cn l.y them kin S&, ngành lien quan theo quy djnh
thI chm nhât 03 ngày lam vic kê tir ngày nhn duqc ho so, Van phông UBND tinh
xü 1 nhis sau:
a) Giri van ban 1y kin S&, ngânh có lien quan, trong do ghi rö thai hn trâ
Ri theo quy djnh ti diem a khoãn 3 Diêu 11 Quy chê nay. Chmnhât 03 ngày lam
vic kê tir khi hêt hn lay kién, Van phOng UBND tinh 1p phiêu trInh giãi quyêt
cong vic và dir tháo van ban (nêu co), trInh Chu tjch UBND tinh, Phó Chu tjch
UBND tinh xem xét, quyêt djnh;
b) Trumg hçip c.n thit, lânh do Van phOng UBND tinh chü trI cuc hçp vi
CC co quan Co lien quan dê lam rô các ni dung truc khi trInh Chü tjch UBND tinh,
Phó Chü tjch UBND tinh. Chm nhât 05 ngày lam vic kê tr ngày to chüc cuc hçp,
S&, ngành chü trI trInh có trách nhim phôi hçp vâi Van phông UBND tinh dê hoân
chinh ho so, trInh Chu tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh xem xét, quyêt djnh.
4. Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh xi 1 h so và các kin
vào phiêu trInh giãi quyêt cong vic cüa Van phOng UBND tinh trong th?ii hn 03
ngày lam vic ké tü ngày Van phOng UBND tinh trInh, trr tnthng hqp dc bit.
5. Quy trInh giãi quy& tip theo di vOi các vn d thuc th.m quyn cüa UBND
tinh, thrc hin theo quy djnh ti khoãn 5, khoàn 6, khoàn 7 Diêu 16 Quy chê nay.
6. Di vài nhü'ng v.n d thuc thm quyn quy& djnh CÜa Chu tjch UBND
tinh thI Chü tjch UBND tinh, Phó Chu tjch UBND tinh cho kiên vào Phiêu trInh
giãi quyêt cong vic và k vào van bàn neu dOng . Tri.thng hçip Chü tjch UBND
thh, Phó Chü tjch UBND tinh Co kiên khác thl S&, ngành chü trI son thào chü trI,
phôi hqp vOi Van phOng UBND tinh tiêp thu, hoàn chinh dir thão van ban trInh Chü
tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh xem xét, k ban hành.
Truông hp không nht thi& phài ban hành van ban thI Van phOng UBND
tinh dir thào van bàn thông báo kiên, trInh Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch
UBND tinh duyt truOc khi Chánh Van phông k ban hành dé các S, ngành, dja
phuong biêt, thirc hin.
Di vâi van bàn cüa co quan, th chuc ma UBND tinh cn thông tin, triên khai
chInh sách (khOng thuc ni dung cho chü truong), lay kien gop dir thào van bàn
hoc giao nhim v1i cho ngành chuyen mOn tham mu'u, Chu tjch UBND tinh giao
Chánh Van phOng k ban hãnh (không phãi xin kiën Chü tjch UBND tinh, Phó
Chü tjch UBND tinh duyt), gui den các Sâ, ngành, dja phuang lien quan biêt, thirc
hin. Van bàn có hiu lrc tuong duong kiên chi do cüa Chü tjch UBND tinh.
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7. Thii hn chm nht 01 ngày lam vic k t1r ngày Chü tjch UBND tinh, Phó
Chü tjch UBND tinh k van bàn hoc cho kiên giài quyét cong vic, VAn phông
UBND tinh phát hành và cong khai vAn bàn theo quy djnh.
8. Van phông UBND tinh theo dOi, don dc, kim tra vic thirc hin các nhim
vi giao cho các Sâ, ngành, dja phiiong trong vAn bàn diêu hành cUa Chü tjch UBND
tinh, Phó Chü tjch UBND tinh theo quy djnh tai Chucmg VI Quy chê nay.
.
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F • A

*A

9 *

Dieu 18. Quy trinh xtr ly doi voi cong vlçc do Chu t!ch UBND tinh, Pho Chu
tjch UBND tinh có kin cM do triuc tip hoc do VAn phông UBNID tinh d xut
1. Tru&ng hqp không có h so trInh cüa Sâ, ngành, dja phi.rang nhtrng Chü
tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh Co kiên chi 4o trrc tiêp, VAn phOng
UBND tinh có trách nhim tham mini, dê xuât xir 1.
2. Khi phát hin nhtthg vn d dt xut, phát sinh cn có kiên chi do cüa
Chü tjch UBND tinh, Phó ChU tjch UBND tinh nhimg S&, ngành, dja phinmg chua
có báo cáo, dê xuât, VAn phOng UBND tinh chü dng nAm tInh hInh, tham mini, dê
xuât Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh xem xét, có kiên chi dto.
3. D& vâi vn d thuc thm quyn giãi quyt cüa S&, ngành, UBND cp
huyn, cap xA nhung xét thây can thiêt phãi có kiên chi dao cüa UBND tinh, ChU
tjch UBND tinh, VAn phOng UBND tinh tham mini, trInh Chü tjch UBND tinh, Phó
Chü tjch UBND tinh xem xét, quyêt djnh vic ban hành vAn bàn chi dao dê giâi
quyêt kjp thai.
4. Di vOi vn d thuc thm quyn giãi quy& cüa Chü tjch UBND tinh, Phó
Chü tjch UBND tinh
a) VAn phOng UBND tinh trao di trirc tip ho.c 1y kin các S&, ngành, dja
phixong lien quan bang vAn bàn dé tong hgp, dê xuât, trInh Chü tjch UBND tinh, Phó
Chü tjch UBND tinh xem xét, quyêt djnh.
b) Tnrng hqp ni dung quan tr9ng, phirc tap, lien quan dn co ch& chInh
sách, VAn phOng UBND tinh dê xuât Chü tjch UBND tinh, Phó ChU tjch UBND tinh
giao S&, ngành, dja phixong báo cáo hoc xây dirng de an trInh Chü tjch UBND tinh,
Phó Chü tjch UBND tinh.
Chtro'ng IV
CHIfOG TRINH CONG TAC CUA UBND T'NH
CHU TICH UBND TINH
Diu 19. Các 1oii và ni dung chirong trInh cong tác
1. Chining trInh cong tác là danh mllc các dir thào vAn bàn quy phrn pháp
1ut, quy hoch, chuong trInh, kê hoach, quyêt djnh, báo áo và các van dê khác
thuc thâm quyên quyet djnh cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh ho.c trInh
có thâm quyén quyêt
UBND tinh, Chü tjch UBND tinh cho kiên truàc khi trInh
djnh (sau day gi chung là dê an); các hot dng và các cong vic dir kiên trinh hoc
can triên khai thrc hin trong nAm, qu, tháng, tuân cüa UBND tinh, Chü tjch UBND
tinh và các Phó Chü tjch UBND tinh.
cap
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2. Chuang trInh cong tác bao gOm: Chi.rong trInh cOng tác näm, qu, tháng,
tuân cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh.
3. Ni dung chi.rong trInh cong tác
a) Chuang trInh cong tác näm là danh mic các d an trInh UBND tinh, Chü
tjch UBND tinh trong nàm. Các dê an ghi trong chixong trInh cong tác nàm phãi xác
djnh rO cap có thâm quyên xem xét, quyêt djnh, cci quan chü trI chuân bj và th&i hn
trInh. Th?ii hn trInh các dê an trong chtwng trInh cOng tác nàm diiçic dir kiên den
ttrng qu, tüng tháng;
b) Chuong trInh cOng tác qu là danh miic các d an trInh UBND tinh, Chü
tjch UBND tinh, các Phó Chü tjch UBND tinh và ni dung phiên h9p UBND tinh
các tháng trong qu. Chuong trInh cong tác qu ducic chia thành các danh mic dê
an trInh Chü tjch UBND tinh, các Phó Chü tjch UBND tinh theo dôi lTnh virc duqc
phân cOng phii trách. Thài hn trInh dê an trong chuang trInh cOng tác qu &rçic xác
djnh theo t1rng tháng;
c) Chuang trInh cOng tác tháng là danh mic các d an trInh UBND tinh, Chü
tjch UBND tinh, các Phó Chü tjch UBND tinh và ni dung phiên hgp UBND tinh
trong tháng. Chucing trInh cOng tác tháng duçic phân chia thành danh mvc các dê an
trInh Chü tjch UBND tinh, các Phó ChU tjch UBND tinh theo linh virc dixçic phân
cOng phii trách;
d) Chuang trInh cOng tác tu.n là ljch hot dng cüa Chü tjch UBND tinh, các
Phó Chü tjch UBND tinh duçic xác djnh theo tüng ngày trong tuân.
Diu 20. Trách nhim cüa các thành viên UBND tinh trong xây drng,
thtyc hin và dánh giá kt qua chu'o'ng trInh cong tác
1. Chü tjch UBND tinh chi dao và chju trách nhim chung v vic xây drng,
triên khai và két qua thirc hin chiscing trInh cong tác cüa UBND tinh, Chü tjch
UBND tinh; dánh giá kêt qua, don doe các S&, ngành, dja phuong thirc hin nghiêm
tue chucTng trinh cOng tác tai phiên hQp UBND tinh thu&ng k' hang tháng.
2. K& qua thirc hin chucing trInh cong tác là mt tiêu chI dánh giá m1rc
hoàn thânh nhim vii cüa cac S&, ngành, dja phi.nmg. Thu tru&ng các S&, ngành, Chü
tjch UBND cap huyn phâi chju trách nhim cá nhân tri.râc UBND tinh, Chü tjch
UBND tinh ye vic trien khai thrc hin chwing trInh cOng tác dã di.rc UBND tinh,
Chü tjch UBND tinh giao hang näm, bão dam chat lucing, dung tiên d và phü hçp
vâi yeu cau chi dao, diêu hành cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh; có trách nhim
báo cáo trithc UBND tinh ye tInh hInh thirc hin chi.xang trInh cOng tác và giãi trInh
rö l do khOng hoàn thành dôi vói các dê an, ch11ang trInh, kê hoch và các ni dung
khác cüa cci quan, dja phuGng mlnh phii trach ('neu co) ti các phiên h9p UBND tinh
hang tháng và cuOi näm.
3. Van phông UBND tinh là c quan quàn l chung trInh cOng tác cüa UBND
tinh, Chü tjch UBND tinh, có trách nhim tong hqp, tham mixu cho UBND tinh, Chü
tjch UBND tinh trong vic xây drng, diêu chinh và tO chüc thirc hin chuang trInh
cOng tác báo dam khà thi, phü hp vâi yêu câu chi dao, diêu hành cüa UBND tinh,
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Chü tjch UBND tinh; rà soát, dánh giá tInh hInh th?c hin chiiong trInh cong tác cüa
UBND tinh, Chü tjch UBND tinh và báo cáo ti phién h9p UBND tinh thu&ng k'
hang tháng vá cuôi näm.
Diu 21. Can cfr xây drng chirong trInh cong tác
Danh miic các d an, chixing trInh, k hoach, báo cáo và các ni dung khác
&ra vào ch.wng trInh cOng tác phái discc xây drng dira trên nhng can ci'r sau:
1.Chi dao cüa Ban Chip hành Dâng b tinh, Ban Thi.r&ng v TIIIh uS', Thung
trirc Tinh u5', HDND tinh, UBND tinh, Chü tjch UBND tinh.
2. Yêu cAu quy djnh chi tit thi hành 1ut, nghj quy& cüa Quic hi, pháp 1nh,
nghj quyêt cüa Uy ban Thix?ng v11 Quôc hi, 1nh, quyêt djnh cüa Chü tjch nirâc.
3. D xut cii th bang van bàn cüa các S&, ngành, dja phung discic Chü tjch
UBND tinh chap thun.
4. Riêng chucing trInh cOng tác tun duçic xây dirng can cü vào chtrcmg trInh
cOng tác tháng và yêu câu thirc tiên chi dto, diêu hành, các hoat dng dôi ni, dôi
ngoi cüa Chü tjch UBND tinh và các Phó Chü tjch UBND tinh.
Diu 22. TrInh fty xây dirng chuong trInh cong tác
1. Chisang trInh cOng tác nàm
a) Truâc ngày 01 tháng 11 hang näm, Van phông UBND tinh gri van bàn d
nghj các Sâ, ngành cüa tinh, UBND cap huyn clang kS' các dê an vào chuang trInh
cong tác nàm sau;
b) Trixâc ngày 15 tháng 11 h&ng näm, các Si, ngành cüa tinh, UBND cp
huyn gài Van phông UBND tinh van bàn chInh thirc clang k các dê an can trInh
UBND tinh, Chü tjch UBND tinh trong nãm sau, trong do xác djnh cii the chi.rcing
trInh cong tác các tháng trong qu9 I.
Yêu cu d an khi clang kS' phãi th hin rô: can cir xay dirng các d an; torn
tat kê hoch chuân bj tirng dê an. Môi dê an clang kS' can the hin rO sir can thiêt,
drnh huGng nôi dung, pharn vi diêu chinh, cc quan phôi hop, Co quan thâm dinh, cap
có thârn quyên xem xét, quyêt ctjnh, dir kiên tiên d thirc hin dê an, san phâm cuôi
cüng cUa dê an.
c) Trên Co sâ nh&ng yêu cu, nhim vij cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh
và danh miic các dê an do các Sâ, ngành, dja phuong clang kS', Van phOng JBND
tinh có trách nhim chü trI, phôi hqp vth các Co quan có lien quan rà soát, thâm tra,
thông nhât xác ctjnh các dê an diia vào chi.rong trInh cong tác. DOng thii, tong hop,
dir thão chrnng trInh cong tác nam sau cüa UBND tinh, ChÜ tjch UBND tinh trInh
Chü tjch UBND tinh cho S' kiên truóc ngày 15 tháng 12 hang närn trithc khi trInh
UBND tinh xem xét, thông qua.
d) Trong thii hn 10 ngày lam vic, k ti'r ngày UBND tinh thông qua, Van
phOng UBND tinh tiêp thu, hoàn chinh, trInh Chü tjch UBND tinh kS' ban hành.
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2. Ching trInh cong tác qu
Trén Co sâ chuong trinh cong tác näm, kt qua thirc hin chi.rong trInh cong
tác ti'r dâu nám, yêu cau chi do, diêu hânh cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh và
dé nghj diéu chinh (neu co) cüa các S&, ngành, dja phrong dã dixcc Chü tjch UBND
tinh hoc Phó Chü tjch UBND tinh phii trách lTnh virc chap thun, Van phông UBND
tinh rà soát, cp nht, dir tháo chuang trInh cOng tác qu cüa UBND tinh, Chü tjch
UBND tinh, trInh Chü tjch UBND tinh xem xét, quyét djnh dê ban hành chm nhât
tnrâc ngày 05 cüa tháng dâu qu.
3. Chrang trInh cOng tác tháng
Trên Co si chiiong trInh côngtác qu, kt qua thirc hin chuong trInh cOng tác
tháng và câ qu, yêu câu chi do, diêu hành cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh và
dê nghj diêu chinh (neu co) cüa các Si, ngành, dja phuang dâ duçic Chü tjch UBND
tinh hoc Phó Chü tjch UBND tinh phgt trách 1mb vrc chap thun, Van phông UBND
tinh rà soát, cp nht, dir thão chuong trinh cOng tác tháng cüa UBND tinh, Chü tjch
UBND tinh; trInh Chü tjch UBND tinh k ban hãnh trithc ngày 05 cüa tháng.
4. Ljch cOng tác tun
a) Can cir chuong trInh cOng tác tháng và kin chi do cüa Chü tjch UBND
tinh, các Phó Chü tjch UBND tinh ye xü 1 dê an, cong vic do S&, ngành, dja
phwing trInh và yeu câu cOng tác cüa Chü tjch UBND tinh, các Phó Chü tjch UBND
tinh, Van phông UBND tinh xay drng ljch cOng tác tuân cüa Chü tjch UBND tinh,
các Phó Chü tjch UBND tinh và dang tâi len Cong thông tin din ti'r cüa tinh vào thir
Sáu cüa tuân trithc.
b) Các S&, ngânh, dja phi.rong khi có nhu cu lam vic vol Chü tjch UBNID
tinh ho.c Phó ChU tjch UBND tinh dê giâi quyét cOng vic phâi dang k vOi Van
phông UBND tinh bang van ban chm nhât vào ngày thir Tu cüa tuân truOc (tth
tnthng hçip dt xuât).
5. Van phông UBND tinh thuOng xuyên ph& hçp vOi Van phông Tinh ui',

Van phông Doân di biêu QuOc hi va HDND tinh và CáC co quan có lien quan dê
tham muu xay d'çrng, dieu chinh và to chirc thirc hin chuong trInh cong tác phü hqp
vOi yêu câu chi dao, diêu hành cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh và các Phó Chü
tjch UBND tinh.
Diu 23. Thiyc hin chirong trinh cong tác
1. Can ci chuong trInh cOng tác nam cUa UBNDtinh, Chü tjch UBND tinh
các SO, ngânh, dja phuong chü trI thirc hin dé an phãi tO chirc 1p kê hoach chi tiêt
chuân bj dôi vOi tfxng dê an và trién khai xay dirng dê an trInh UBND tinh, Chü tjch
UBND tinh dam bâo chat luçing và dung tiên d.
2. Di vOi dir thào các van bàn quy phm pháp 1ut (nghj quyt cUa HDND
tinh, quyêt djnh cüa UBNID tinh), vic 1p ké hoch và triên khai thirc hin phâi dam
bâo theo dung các quy djnh ye ban hành van bàn quy phm pháp 1ut.
3. Trong tru1ng hqp cn thi&, các SO, ngành, dja phisong báo cáo cii th bang
van bàn, trinh UBND tinh, Chü tjch UBND tinh hoc Phó Chü tjch UBND tinh phii
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trách linh virc cho kin chi dao v vic thay di ten gçi, yêu cu, phm vi giãi
quyêt van dé hoc djnh hithng ni dung cüa dê an.
4. Vic b sung, diu chinh chiong trInh cong tác duçic thirc hin trén Ca sâ
chi do cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh hoc dé nghj bang van ban cüa S&,
ngânh, dja phisang.
5. Không diu chinh th?ji hn trinh d an cüa cac S&, ngành, dja phi.rang, trt'r
nguyen nhân khách quan và phâi báo cáo rô 1 do dé Chü tjch UBND tinh hoc Phó
Chü tjch phii trách lTnh virc xem xét, quyêt djnh.
Diu 24. Theo dôi, dánh giá kt

qua

thirc hin chtrorng trInh cong tác

1. Hang tháng, qu, 6 tháng vâ näm, các Sâ, ngành, dja phuxmg chü dng rà
soát, dánh giá vic thrc hin các dê an duçic giao trong chixangtrInh cong tác; g1ri
báo cáo den Van phông UBND tinh truâc ngày 25 hang tháng dê tong hçip, báo cáo
ti phiên hçp UBND tinh ththng k' hang tháng.
VAn phông UBND tinh có trách nhim thông báo kt qua thirc hin chtrang
trInh cong tác cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh và danh m11c các dê an con nçi
dçng den các S&, ngành, dja phuang.
2. VAn phOng UBND tinh gilip Chü tjch UBND tinh thu&ng xuyên theo dôi,
trInh các dê an cüa các Si, ngành, dja phi.rcing;
kiêm tra, dOn dôc vic chuân bj
djnh kS' hang tháng hoc dt xuât, chü trI, phôi hçp vâi các Sâ, ngành, dja phuang
có lien quan rà soát, dánh giá vic thrc hin chuang trInh cOng tác cüa UBND tinh,
Chü tjch UBND tinh, kjp th?ñ tham miju, dê xuât các giái pháp, hithng xü 1 cac khó
khAn, vtthng mAc, dông thai dé nghj diêu chinh, bô sung các dê an trong tnrmg hçp
can thiêt.
va

3. VAn phOng UBND tinh dánh giá kt qua thrc hin chuang trInh cong tác
hAng tháng, qu' và hang nAm trên ca s& dê an dA trInh, dA ban hành; sO dê an bj
trá lai; sO dê an xin rut, xin lüi thii gian trinh cüa các Sâ, ngánh, dja phuang. Báo
cáo kêt qua dánh giá vi UBND tinh, Chü tjch UBND tinh theo quy djnh.
so

Chtro'ngV
PHIEN HQP CUA UBND TINH VA CAC CUQC HQP, HQI NGH
CUA UBND TINH, CHU T!CH UBND TNH
A

Diu 25. Các cuc h9p, hi ngh cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh
1. Phiên h9p UBND tinh gm: H9p thung kS' vá h9p chuyên d hoc hçp d
giâi quyêt cOng vic phát sinh dt xuât.
2. Các cuc hçp cüa Chü tjch UBND tinh gm:
a) Hçp giao ban hang tun cua Chü tjch UBND tinh vâi các Phó Chü tjch
UBND tinh;
1 cOng vic ththng xuyên và nhng cOng
b) Hçp giái quyt cong vic d
bach, lien quan den nhiêu ngành, linh virc;
vic phirc tap,
xu

cap
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c) Hçp giãi quy& cong vic v&i ngthi düng du các Co quan, don vj thuc
UBND tinh, Chü tjch UBND cap huyn;
d) Hçp tham mru, ti.r vn vi Co quan chü trI d an và di din các Co quan
lien quan dê nghe báo cao, ' kiên tix van, tham mi.ru tnróc khi giãi quyêt cOng vic;
d) H9p chuyên dê;
g) Hçp tp hun, trin khai khi có chü trixong, chInh sách mói;
g) Hçp so kt, tng k&.
3. Cuc hçp do thành viên UBND tinh disçic Chü tjch UBND tinh u quyên
chü trI xi:r 1 cOng vic cüa UBND tinh.
Diu 26. Các hmnh thfrc t chfrc cuc hQp, hi nghj
1. Trrc tip.
2. Trirc tuyên.
Diu 27. Phiên h9p UBND tinh
1. UBND tinh h9p thu&ng k' m6i tháng mt 1n và &rcic t chirc tru&c ngày
05 cüa tháng, tnrmg hqp dc bit do Chü tjch UBND tinh quyêt djnh.
2. UBND tinh hçp chuyén d hoc h9p d giái quyt cOng vic phát sinh dt
câu cüa Thu t116'ng Chinh phU
xuât theo quyêt djnh cüa Chü tjch UBND tinh,
hoc theo yOu câu cüa It nhât mt phân ba (1/3) tOng sO thành viên UBND tinh dê
giái quyOt các cong vic dt xuât; h9p chuyOn dê theo dO xuât cüa Sâ, ngành cüa
tinh. Vic chuân bi, triu tap, to chirc cOng vic lien quan den phiên hçp chuyOn dê
hoc hçp giãi quyOt cOng vic phát sinh dt xuât duçic thrc hin theo chi do cüa
Chü tjch UBND tinh.
you

3. Chü tjch UBND tinh chü trI phiOn hçp UBND tinh. Khi cAn thit, Chü tjch
UBND tinh phân cOng Phó Chu tjch Thu&ng trrc UBND tinh ho.c mt Phó Chü
tjch UBND tinh thay mt Chu tjch UBND tinh chü trI và kêt 1un phiên hçp hoc
mt ni dung cüa phiên hçp.
so

A

A
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Dieu 28. Cong tac chuan b! phien hQp UBND tinh
1. Chü tjch UBND tinh quyt djnh ci th ni dung, thành phAn di biu, khách
mdi, thai gian và chuong trInh phiOn hçp UBND tinh.
2. Van phông UBND tinh có nhim v11:
a) Di,r kin thai gian, ni dung, chuong trInh, thânh phAn tham dir phiên hçp,
trinh Chü tjch UBND tinh quyet djnh;
hçp bang van ban din tir qua hp thu din ti cOng
b) Gui giAy miii và tài
mt dwcic gi bang bàn giáy,) den các thành viên
cüa UBND tinh (trir tài
UBND tinh và di biêu, khách mi (gi'ri bang bàn giáy,) chm nhât 03 ngày lam vic
tri.thc ngày phiOn hçp thung kS' và chm nhât truóc 01 này bat dâu phiên h9p
chuyOn dO hoc hçp dê giãi quyOt cong vic phát sinh dt xuât. Tri.rng hqp thay dôi
ngày hçp, Van phông UBND tinh phái thông báo cho các thânh viOn UBND tinh và
di biêu, khách môi It nhat 01 ngây, truOc ngày phiên h9p bat dâu.
lieu

vv

lieu
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c) Báo cáo thm tra v ni dung d an trInh ra phiên hçp theo quy djnh tai
Ch.rong III Quy chê nay;
d) Don dc, tip nhn dy dü tâi 1iu hçp tr các Sâ, ngành, dja phucmg chü trI
dê an và giri các dai biêu, khách mi dir h9p theo quy djnh; chü trI phôi hçip vOi S,
ngành, dja phtrang chü trI dé an thu hôi tài 1iu mt sau khi kêt thüc phiên hçp.
3. Các S&, ngành, dja phirnng chü trI d an có nhim vi1:
a) Chu.n bj vá gri toàn b h sa, tài 1iu hçp bang van bàn din tir dn Van
phông UBND tinh (trir van ban mat,) chm nhât 06 ngày lam vic tnróc ngày din
ra phiên h9p hoc dung thi gian duct quy djnh ti van bàn do UBND tinh yêu câu;
dOng th?i g1ri van bàn giây den Van phông UBND tinh theo yêu câu;
b) Phi hcip vth VAn phông UBND tinh quãn l tài
dir hp và thu hôi sau khi phiên hp kêt thüc.
.A

lieu

mt giri các di biu

A

Dieu 29. Thanh phan dir phien h9p UBND tinh
1. Các thành viên UBND tinh phái tharn dir dy dü cac phiên hçp UBND tlnh,
trung hçip yAng mt trong phiên hp hoc yAng mt mt so thai gian cüa phiên hp
thI phãi báo cáo và duçc ngithi chü trI phiên hçp dông .
Thành viên UBND tinh làThü tru&ng co quan chuyên mon vng mt ducic
cr Phó Thu trithng dir hçp thay nêu &rcic ngui chü trI phiên hçp dông . Nguäi dir
hçp thay có trách nhim trInh bay tri.róc UBND tinh kiên cüa thành viên UBND
tinh yAng mt và phài chju trách nhim ye kiên dã phát biêu cüa mInh nhung không
duçic biêu quyêt. Phiên hp UBND tinh &rçic tiên hành khi co It nhât hai phân ba
(2/3) tOng sO thành viên UBND tinh tham dr.
2. Uy ban nhân dan tinh mi các di biu sau day tham dir phiên hp
a) Mi Tnthng doàn dai biu Quc hi, Thu?ing trrc HDND tinh; Chü tjch
Uy ban MTTQ Vit Nam tinh, Phó Tru&ng doàn dai biêu QuOc hi tinh, Chü tjch
Lien doàn Lao dng tinh, Chánh an Toà an nhân dan tinh, Vin trixâng Vin Kiêm
sat nhân dan tinh; Thu tru&ng các cci quan trrc thuc UBND tinh; Chü tjch HDND
và Chü tjch UBND cap huyn; di din lAnh dao các Ban và c quan cüa Tinh
các Ban cüa HDND tinh và các dai biêu khác dir hp khi thào 1un ye các van de có
lien quail;
b) Vic miii them các di biu khách miii khác tham dir phiên hp duçc thirc
hin theo quyêt djnh cüa Chü tjch UBND tinh. Di biêu không phâi là thành viên
UBND tinh duçic phát bieu kien nhung khOng có quyên biêu quyet.
Diu 30. TrInh tr phiên h9p UBND tinh
1. Chánh VAn phông UBND tinh báo cáo ni dung và dr kin chiwng trInh
phien hçp; thành viên UBND tinh có mat, yAng m.t, ngu?ii dr hçp thay và các dai
bieu khách mc'yi tham dir.
2. Chü tea diu khin phiên hop.
3. UBND tinh thão lun ni dung theo chucing trInh:
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a)Thü trithng Co quan duçic phân cong trInh bay torn tt ni dung và nhüng
van dê can xin kiên UBND tinh. Thyi gian trInh bay không qua 15 phOt.
b) Chánh Vn phOng UBND tinh trInh bay báo cáo tng hçip kin cüa thành
viên UBND tinh và kiên thârn tra cüa Van phOng UBND tinh; nêu rO kiên thành
viên UBND tInh, nhQng van dê dä thông nhât, chua thông nhât, quan diem, kiên
cüa Van phOng UBND tinh và kiên ngh nhng van dê UBND tinh can thão 1u.n,
thông qua;
c) Các thành viên UBND tinh phát biu kin, nói rô tan thành hay không
tan thành trng van dê ci,i the, không phát biêu nhffiig van de dâ thông nhât trong
phm vi dê an. Các dai biêu duçc m?yi dr hçp phát biêu dánh giá, nhân xét ye dê an.
Thii gian mt lan phát biêu không qua 10 phi.'it.
d) Chü tjch UBND tinh hoc Phó Chü tjch UBND tinh chü trI vic thão 1u.n,
kêt Iun và UBND tinh biêu quyêt.
4. Di vâi nhtng vn d rO rang, không Co kin khác nhau gifla các S&,
ngành, dja phuong thuc thârn quyên quyét djnh cüa UBND tinh, Chánh Van phOng
UBND tinh trInh bay báo cáo tong hqp ni dung các van dê trInh UBND tinh xem
xét, biêu quyêt thông qua.
5. Truing hçip cn thi&, Chü to phiên hp yêu c.0 thânh viên UBND tinh
hoc Thu trithng the co quan khác báo cáo ye rnt van dê lien quan ngoài các ni
dung chuong trInh phiên hop.
so

6. Chü t9a phát biu k& thiic phiên hop.
•A
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Dieu 31. Bien ban phien hp UBND tinh
1. Biên bàn phiên hp phài th hin rô thành phn, trInh tir din bin phiên
hop, danh sách thành viên UBND tinh và di bieu phát biêu kiên (lwctc ghi ,2 kiên
phát bieu cia các dgi biêu), ghi day du két lun cüa ngi chü trI ye tirng ni dung,
và kern theo bàn ghi am phiên hop.
các kêt qua biêu quyêt (neu
co)

Chánh Van phOng UBND tinh t chirc vic ghi biên bàn, ghi am và k biên
bàn phiên hop UBND tinh.
2. Biên bàn phiên hop và các tài
liru hành trong phiên hop ducrc hru tru,
bâo quân và sü ding theo quy djnh. Vic sir diing bien bàn phiên hop do Chánh Van
phông UBND tinh quyêt djnh.
lieu

A
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Theu 32. Cong bo ket qua phien hp UBND tinh
1. ChQirn nht 03 ngày lam vic sau khi phiên hop kt thiiic, Chánh Van phOng
UBND tinh phài hoàn chinh dr thão thông báo kêt 1un, trInh Chü tjch UBND tinh
duytni dung trithc khi ban hành. Thông báo kêt qua phien hop IJBND tinh duqc
g11i den Thu ti.róng ChInh phU (qua Van phông ChInh ph4), Thu&ng trirc Tinh u,
Thung trirc HDND tinh, Ban Thixmg trrc Uy ban MTTQ Vit Narn tinh dê báo
cao, giám sat và gui các thành vién UBND tinh, các S, ngành, dja phuong dé triên
khai thrc hin.
2. Vic ban hành và cong b các van bàn ââ dugc UBND tinh thông qua ti
cuc hçp thirc hin theo quy djnh cüa pháp lut.
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Diu 33. Các hi ngh cüa UBND flnh, Chü tich UBND tinh
1. Hi nghj trin khai K hoch phát trin kinh t - xâ hi và ngãn sách nhà nuâc
a) Vào tháng 12 hang näm, UBND tinh t chirc hi nhj vâi Thu trix&ng cac
Si, ngành và Chü tjch HDND, ChÜ tjch UBND cap huyn dê triên khai và bàn bin
pháp th?c hin Ké hoach phát triên kinh tê - xã hi, dr toán ngân sách nhà nuc näm
sau và nh€rng ni dung, nhim vi can thiêt khác;
b) Van phông UBND tinh trInh ChU tjch UBND tinh quyt djnh nhUng ni
dung, thành phân, thii gian, hInh thi'rc và dja diem to chrc hi nghj;
c) Các Sâ, ngành lien quan chu.n bj ni dung, báo cáo ti hi nghj theo phãn
cong cüa Chü tjch UBND tinh;
d) Ti hi nhj, Sâ, ngành chü trI chu.n bj ni dung trinh bay torn tt vAn bàn
và nhüng van dê can thão 1un;
d) Di biu tham dr hi nghj dung thánh phn vá có trách nhim phát biu
kiên ye nhQng van de có lien quan;
e) Sau hi nghj, Chü tjch HDND, Chü tjch UBND cp huyn và các Si, ngành
to chi'rc triên khai thrc hin các cOng vic lien quan theo Ké hoach phát triên kinh tê
- xA hi và ngân sách nhà nuâc và các vAn bàn thông báo kêt lun cüa Chu tjch
UBND tinh ti hi nghj.
2. Hi nghj chuyên d duçic t chirc d trin khai hoc so kt, tng k& vic
thc hin các Nghj quyêt cüa Dàng, Nghj quyêt cüa Quôc hi, Nghj quyêt cüa
HDND tinh, các vAn bàn, co chê, chInh sách lan cüa ChInh phU, Thu tuàn ChInh
phü, UBND tinh hoc giái quyêt các cong vic quan tr9ng trong chi dao, diêu hành
cüa UBND tinh, Chü tjch UBNID tinh trên ph?m vi dja bàn toàn tinh, mt sO dja
phisong hoc mt sO ngành, 1I'nh vi1c nhât djnh.
a) CAn cü chi d?o cüa Chu tjch UBND tinh, Phó Chu tjch UBND tinh hoc d
xuât cüa các S&, ngành duçc giao chü trI ni dung chInh cüa hi nghj, VAn phOng
UBND tinh trInh Chu tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh quyêt djnh ni
dung, thành phân, hInh thi'rc, thtñ gian và dja diem to chirc hi nghj;
b) Các Sâ, ngành lien quan chun bj ni dung, báo cáo ti hi nghj theo phân
cOng cüa Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh;
c) Tai hi nghj, So, ngành chO trI chun bj ni dung trinh bay torn tt vAn bàn
và nhng van d can tháo lun;
d) Di biu tham dtr hi nghj dung thành phn và có trách nhim phát biu 9
kiên ye nhüng van dê có lien quan;
d) CAn ca kt 1un cOa Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh, Van
phOng UBND tinh hoc SO, ngành chü trI ni dung hi nghj hoàn chinh dr thào các
vAn bàn lien quan trInh Chü tjch UBND tinh, Phó Chii tjch UBND tinh xem xét,
quyêt djnh vic ban hành.
Diu 34. Cuc h9p cüa Chü tich UBND tinh, Phó Chü tich UIBND tinh vOi
Thu tir&ng các S&, ngành, các t chü'c chInh tr - xä hi
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1. Mi qu mt 1n hoc trong trirng hçp c.n thi&, Chü tjch UBND tinh, Phó
Chü tjch UBND tinh phii trách linh vijc h9p vâi Thu truâng mt hoc mt so Si,
ngành, to chi'rc chInh trj - xâ hi lien quan de xem xét, chi do giãi quyêt cong vic.
2. Trách nhim cüa Van phông UBND tinh
a) Don dc S&, ngành, t chirc chInh trj - xã hi chü trI chun bj dy dU tài
1iu hçp, giri giây miii và tài 1iu h9p (neu co) den các thành phân mi chm nhât 03
ngày lam vic tnrâc ngày hçp, trt'r tnr&ng hcip dc bit;
b) Chun bj dja dim, co s& 4t chit và các diu kin phiic vi hçp, bâo dam
an ninh, an toàn cho cuc hçp; phôi hçip vâi các cci quan lien quan dê thirc hin các
nhim vi nay nêu cuc h9p tO chi'rc ngoài trV si UBND tinh;
c) Ghi biên ban, ghi am cuc hQp theo quy djnh tai Diu 31 Quy ch nay;
d) Chü trI, phi hcip vâi các Sâ, ngành, t chüc chInh trj - xâ hi lien quan dir
thâo thông báo kêt 1un cuc hçp trInh ngithi chü trI duyt truâc khi phát hành; theo
dôi, don doe vic th%rc hin thông báo kêt 1un do.
3. Trách nhim cüa S&, ngành, t chrc chInh trj - xâ hi chü trI
a) Dr h9p dung thành phn, chu.n bj dy du tâi lieu h9p theo thông báo cüa
VAn phOng UBND tinh và trInh bay ti cuc h9p;
b) Chu.n bj kin giâi trInh v các vn d cn thi& lien quan dn ni dung hçp;
c) Sau cuc hçp, hoàn chinh d an hoc dir thão vAn bAn trInh theo kt 1un
cüa Chu tjch UBND tinh hoc Phó Chü tjch UBND tinh.
4. Trách nhim cüa cAc Sâ, ngành, t chirc chInh trj - xA hi lien quan
a) Dir h9p dung thành phn dixqc mdi, tnr?mg hcip lAnh do Si, ngânh khOng
the dr hçp thI phAi báo cáo nguôi chü tn cuc h9p và cr nguii có du thâm quyén
thay mt lAnh dao co quan di,r hçp.
b) ChuAn bj ni dung và phát biu kin v nhftng van dé có lien quan.
Diu 35. Cuc h9p giao ban hng tun giüa Chü tich UBND và các Phó
Chü tich UBND tinh
1. Ni dung h9p giao ban gm nhftng vn d, cong vic do Chü tjch UBND
tinh và các Phó Chü tjch UBND tinh thây can trao dôi tp the, nhUng vic chxa xü
1 ducic qua hInh thüc xem xét ho so và phiêu trInh hoc qua các cuc hQp khác.
2. Chánh Van phông UBND tinh và các Phó Chánh VAn phOng UBND tinh
duçc dir hçp dê trirc tiêp báo cáo ye phân cong vic duçic phAn cOng theo dôi. TruOng
hap can thiêt, theo chi dao cüa Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh, VAn
phOng UBND tinh có the mi them di biêu khác.
3. Tai cuc h9p giao ban, Chü tjch UBND tinh VA CaC PhO Chü tjch UBND
tinh trao dôi kiên, kêt 1u.n giAi quyêt drt diem trng van dê, cong vic.
4. Cuc h9p giao ban ducic tin hành djnh k5' vào Thr sáu h&ng tuân, tth khi
cO quyét djnh khác cüa Chü tjch UBND tinh.
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5. Tri.r&ng hqp do yéu eu nhim vii không t cht'rc duçxc cuc h9p giao ban
*
tuân, Chánh Van phông UBND tinh gl.'ri tài 1iu lay ' kiên cüa các Phó Chü tjch
UBND tinh, tong hçp, trInh Chü tjch UBND tinh kêt 1un tirng van dê cii the.
6. Van phông UBND tinh thrc hin các cong vic quy djnh tai khoán 2 Diu
33 cüa Quy chê nay.
Diu 36. Các cuc lam vic cüa Chü tich UBND flnh, Phó Chü tich UBND
tinh vói lãnh dio S&, ngành, dla phtroiig ti try s& UBND tinh hoc ti SO',
ngành, dla phu'ong
1. Khi cn thi& hoc theo d nghj cüa S&, ngành, da phrng, Chü tjch UBND
tinh, Phó Chü tjch UBND tinh lam vic vOi lânh do mt hoc mt so S&, ngành;
mt hoc mt sO huyn, thành phô dê bàn giâi quyêt các van dê có lien quan.
2. Sâ, ngành, dja phixcing chuAn bj báo cáo v ni dung lien quan và kin nghj
(nêu co) gt'ri Van phOng UBND tinh chm nhât truOc 07 ngày Chü tjch UBND tinh,
Phó Chü tjch UBND tinh den lam vic theo dê nghj cüa Sâ, ngành, dja phirng,trü
tr1.xng hqp Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh den lam vic dt xuât.
3. Trên Ca sä báo cáo cüa S&, ngành, dja phixang, Van phOng UBND tinh chü
tn, phôi hqp vói các Sâ, ngành có lien quan tham muu, dé xuât xr 1 kiên nghj cüa
S&, ngành, dja phuang, báo cáo Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh.
4. Di biu dir h9p dung thành phn và có trách nhim phát biu ' kin v
nh1rng van dê có lien quan.
5. Sau bui lam vic, Thu trixâng các S&, ngành, Chü tjch HDND, Chu tjch
UBND cap huyn lien quan triên khai thrc hin các cOng vic theo van bàn thông
báo kêt lun cüa Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh.
Diu 37. Cuc hop do thành viên UBND tinh duVc ChO tich UBND tinh
uy quyen chu tn xii' ly cong vlçc cua UBND tinh, Chu tch UBND tinh
1. Khi cn thit, Chu tjch UBND tinh có th u' quyn cho mt thành viên
UBND tinh chü tn cuc hçp bàn xr l cOng vic, dê an trInh UBND tinh, Chu tjch
UBND tinh.
2. Nu cuc hçp ti trçi s& UBND tinh thI vic tO chirc cuc hpp thirc hin theo
quy djnh ti khoãn 2, khoãn 4 Diêu 34 Quy chê nay. Nêu hp ti tri1 si cüa S&, ngành
thI Thu tru&ng Sâ, ngành phOi hcip vOi Van phOng UBND tinh chuân bj phc vi
cuc h9p.
Chwrng VI
THEO DOl, DON DOC, KIEM TRA
.A

.

.

.

Dieu 38. Phm vi va doi ttrçrng theo doi, don doe, kiem tra
1. Phtm

vi

và di tuqng theo dôi, don dc, kim tra

a) Vic thi hành các van bàn quy phm pháp lut;
b) Vic thirc hin các nhim vii do UBND tinh, Chü tch UBND tinh giao các
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Sâ, ngành, dja phuang tai các van bàn quy phm pháp 1ut, van bàn chi dao, diu
hành (sau day gçi chung là nhim vii do UBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao).
2. UBND tinh, Chü tjch UBND tinh, các Sâ, ngành, dja phucing và các to
chüc, cá nhân lien quan có trách nhim theo dOi, don dOc, kiêm tra vic thi hành các
van bàn quy phm pháp lut và vic thrc hin nhim vi do UBND tinh, Chü tjch
UBND tinh giao.
Diu 39. Nguyen tc theo dôi, don dc, kim tra
1. Theo dOi, don dc, kim tra là cong vic dixqc tin hành thi.thng xuyên và
theo kê hoach, dông thôi phãi có sir phôi hgp dê tránh chông chéo, trüng 1p.
2. Thirc hin dung thm quyn, trInh tsr, thu tic và trên Ca sâ quy djnh cUa pháp
lut; bão dam cong khai, minh bach, khách quan, chInh xác và không gay can trâ den
hoat dng bInh thumg cüa các ca quan, dan vj duçic kiêm tra.
3. Bão dam hiu qua, nâng cao k 1ut, k' cuang hành chInh, dem iaj tác dng
tIch circ trong chi dao, diêu hành cüa UBND tinh, Chu tjch UBND tinh và các Ca quan
quãn 1 nhà nuOc.
4. Gn vâi vic rng ding cong ngh thông tin trong cong tác quãn l van bàn,
ho sa cong vic và chi dao, diêu hành cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh; thrc hin
lien thông tir Van phông UBND tinh den các Sâ, ngành, dja phi.rang trên dja bàn tinh.
Diu 40. Thâm quyn theo döi, don dc, kim tra
1. UBND tinh, Chü tjch UBND tinh kim tra toàn din vic thi hành các vAn
bàn quy pham pháp lut cüa Trung uang, HDND tinh, TJBND tinh và vic thrc hin
các nhim vii do UBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao.
2. Các Phó Chü tjch UBND tinh kirn tra vic thi hành các vAn bàn quy phm
pháp lut và cong vic nêu tai khoàn 1 Diêu nay theo pham vi, linh virc cong tác
dtrcic Chü tjch UBND tinh phân cOng. Các thãnh viên UBND tinh khác kiêm tra vic
thirc hin các nhim viii do UBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao theo phân Cong
cüa Chü tjch UBND tinh.
3. Chánh VAn phông UBND tinh có trách nhim giüp UBND tinh, Chü tjch
UBND tinh theo dôi, kiem tra, don dOe vic thirc hin các nhim vii do UBND tinh,
Chü tjch UBND tinh giao các S&, ngành, dja phuong và hang tháng báo cáo két qua
thrc hin nhim vv duqc giao cüa các Sâ, ngành, dja phuang tai phiên hçp UBND
tinh thining kS'.
4. Giám doe Sâ Tir pháp có trách nhim giüp UBND tinh, Chü tjch UBND
tinh theo dOi vic thi hành các van bàn quy phm pháp lust cüa Trung iiang, HDND
tinh, UBND tinh tai các Sâ, ngành, dja phixang vâ các to chác, Ca nhân có lien quan,
báo cáo UBND tinh, Chü tjch UBND tinh.
5. Thu trix&ng các ca quan cüa tinh, Ch tjch HDND, Chü tjch UBND dan cp
huyn có trách nhim theo dOi, dOn doe, kiêm tra vic thi hanh các vAn bàn quy pham
pháp lut và vic thrc hin nhim vi do 1.JBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao cho
Sâ, ngành, dja phi.rang mInh.
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1Jiu 41. Ni dung theo dôi, don dc, kiêm tra
1. Vic t chüc thi hành các van bàn quy phm pháp 1ut; vic t chüc, triên
khai và tiên d, két qua thirc hin nhim v1i do UBND tinh, ChU tjch UBND tinh giao.
2. Viêc thuc hiên ch d thông tin, báo cáo v tInh hInh thi hành các van bàn
quy phm pháp 1ut và kêt qua thrc hin nhim vi do UBNID tinh, Chü tjch UBND
tinh giao cüa các Sâ, ngành, dja phi.rng theo Quy chê lam vic cüa UBND tinh và
các quy djnh có lien quan.
3. Xác djnh rô trách nhim cüa S&, ngânh, dja phwing và ng.thi có thm quyn
trong vic thi hành các van bàn quy phm pháp 1ut và các nhim vii do UBND tinh,
Chü tjch UBND tinh giao.
Diu 42. HInh thfrc theo döi, don dc, kim tra
1.Qua H thng quãn 19 van bàn và diu hành lien thông ti.'r Van phông UBND
tinh den các S&, ngành, dja phucmg.
2. Qua báo cáo djnh k9 ho.c dt xut.
3. Qua lam vic tr1rc tip theo k ho.ch dixçic duyt hoc dt xut theo yêu
câu quãn 19 nhà nuâc.
4. Qua vic thành 1p doàn kim tra.
5. Qua các hInh thirc khác.
Dieu 43. Ket qua kiem tra
1. Khi k& thüc kim tra, Ca quan, ngui chü trI phãi báo cáo kt qua kim tra.
2. Ni dung báo cáo kt qua kim tra gm:
a) Dánh giá vic trin khai, t chüc thi hành các van bàn quy phm pháp 1ut
và thirc hin nhim vii do UBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao; dánh giá kêt qua
dat duc, nhQTlg han chê, yêu kern và nguyen nhân trong qua trInh thirc hin;
b) Kt lun xir 19 hoc d xut xr 19 theo thm quyn d khc phc nhng han
chê, yêu kern hoc kiên nghj diêu chinh nhim vii, sra dôi, bô sung các quy djnh
lien quan nêu can thiêt.
3. Van phông UBND tinh thng hqp chung, báo cáo UBND tinh tInh hInh kim
tra vic thi hành van bàn tai phiên hçp thung kS' UBND tinh vào cuôi môi qu9.
Chirong VII
TIEP ImACH, DI CONG TAC
Diu 44. Tip khách trong nhróc
1. Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh tip xA giao, gp mt các
doãn dai biêu, khách den tham, lam vic tai da phuang khi:
a) Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tch UBND tinh trirc tip mi hoc theo chi
dao cüa cap trên.
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b) Tip khách theo d nghj cUa Thu tnrông các Sâ, ngành; Chü tjch I-IDND, ChU
tjch UBND các huyn, thành phô; ngi.thi dirng dâu các ca quan, doàn the cap tinh.
c) Tiêp theo d nghj cüa khách.
2. Thu trithng các Sâ, ngành; Chü tjch HDND, Chü tjch UBND các huyn,
thành phô; ngiRii dirng dâu các Co quan, doàn the cap tinh khi có nhu câu dê nghj
Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh tiêp khách có trách nhim:
a) Giri van bàn d nghj Chü tjch UBND tinh, Phó Chu tjch UBND tinh truc
02 ngày dçr kiên tiép (tth tru?mg hçTp dc bit, dt xuât). Cong van nêu rô ni dung,
hInh thirc cuôc tiêp, so 1iiçng, thành phân khách, th?i gian, dla diem tiêp, chuong
trInh hot dng cUa khách ti dja bàn tinh và các dé xuât, kiên nghj.
b) Phi hçip vói VAn phông UBND tinh chun bj ni dung bui tip và t chüc
buôi tiêp d.t ket qua tot.
3. VAn phông UBNID tinh có trách nhim:
a) Tip nhn vAn bàn d nghj Chu tjch UBND tinh, Phó Chu tjch UBND tinh
tiêp khách cüa các Co quan, don vj, dja phuong; báo cáo, tham mixu, dê xuât Chu
tjch UBND tinh, Phó Chu tjch UBND tinh ye de nghj tiêp khách cüa các Sâ, ngành,
dja phuong; thông báo kjp th&i kiên cüa Chü tjch UBND tinh, Phó Chu tjch UBND
tinh cho các co quan, don v, dja phuong lien quan biêt, dông thii dua vào chuong
trInh cong tác cüa Chü tjch UBND tinh, Phó Chu tjch UBND tinh khi ducic Chü tjch
UBND tinh, Phó Chu tjch UBND tinh dông .
b) Phi hçip vâi các co quan, don vj, dja phuong lien quan chun bj ni dung,
tài 1iu và các diêu kin can thiêt cho buôi tiêp khách. Trix&ng hçip can thiêt, theo chi
dao cüa Chu tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh, dê nghj các Co quan lien
quan chuân bj mt so ni dung ci the cüa cuc tiêp.
c) Mi CáC co quan, don vj lien quan tham dir bui tip theo yêu cu cüa Chü
tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh.
d) M?i cac co quan thông tin, báo chI dir, dua tin v bui tip khách theo quy
djnh và yéu câu cüa Ch tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh.
d) Phi hçp VOi co quan lien quan t chuc phiic vi và bào dam an toàn cho
cuc tiêp.
e) T chirc trin khai thirc hin các cong vic cn thit sau cuc tip.
Diu 45. Tip khách nucrc ngoài
1. Chu tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh tip khách nithc ngoài, gm
các hInh thuc: tiêp xA giao, tiêp lam vic (chInh thuc hoc không chInh thüc) khi:
a) Theo giôi thiu cüa các Co quan Trung isong.
b) Theo d nghj cüa các co quan, don vj, dja ph'crong, t chi'rc trong tinh.
c) Theo d nghj tr1rc tip cüa khách vâi Chü tjch, Phó Chü tjch UBND tinh.
2. Các co quan, don vj, dja phuong, t chirc trong tinh khi Co nhu cu d nghj
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Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh tip các di tác rnrOc ngoài cüa Co
quan, don vj, dja phixong, to chIrc mInh có trách nhim:
a) Giri van bàn d nghj Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh trixâc
05 ngày dir kiên tiep (trir tnthng hçip dc bit, dt xuât). Cong van nêu rô ni dung,
hlnh thrc cuc tiêp, so lixgng, thành phân doàn khách, thñ gian, dja diem tiêp, tiêu
sir torn tat thành viên trong doàn và chucmg trInh hot dng cüa khách ti dja bàn
tinh, các van dê lien quan khác và các dê xuât, kiên nghj.
b) Phi hqp vri Van phOng UBND tinh chun bj ni dung bui tip và t chirc
buOi tiêp dt kêt qua tot.
3. Van phOng UBND tinh có trách nhim:
a) Thrc hin nhim vii quy djnh ti khoãn 3 Diu 44 Quy ch nay.
b) Huâng dn các S&, ngành, dja phirong trong tinh thirc hin dung chU
truclng, dir&ng lôi, chInh sách dôi ngoi cüa Dáng, Nhà nu&c, darn bão yêu câu ye
chInh trj, dôi ngoi vá nghi thi'rc và tp quán, phong tic cüa Vit Nam; chuân bj các
ni dung lien quan; bô trI phircrng tin di li, noi an, nghi, t.ng phârn theo dñng quy
djnh hin hành.
4. Thu tnrng các co quan, don vj, dja phuong trong tinh có kê hoch tiêp
khách ni.thc ngoài, tuy không có nhu câu dê nghj Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch
UBND tinh tiêp, nhixng phãi báo cáo, xin kiên UBND tinh theo dOng quy djnh ti
Quy chê Quãn l thông nhât các hot dng dOi ngoi trên dja bàn tinh Ninh BInh do
Tinh Uy Ninh BInh ban hành.
Diu 46. Di cong tác da phtro'ng, co' s&
1. Theo chi do cüa Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh hoc d
nghj cüa dja phixong, Van phOng Uy ban nhân dan tinh trInh Chü tjch UBND tinh,
PhO Chü tjch UBND tinh quyêt djnh vic tham và lam vic tai dja phirong.
2. Di vâi chuyn cong tác theo dà nghj cüa dja phuong, Van phOng TJBND
tinh phOi hçip vói các dja phi.rong chuân bj ni dung buôi lam vic vi Chü tjch
UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh.
3. Di vài tru&ng hçp Chü tjch UBND tinh, Phó Chu tjch UBND tinh di kim
tra dt xuât không thông báo trithc cho dja phuong, co sâ noi den biêt, Van phOng
UBND tinh chuân bj chiscing trInh chuyên cOng tác theo chi do cUa Chü tjch UBND
tinh, PhO Chü tjch UBND tinh.
4. Van phOng UBND tinh phi hqp vâi dja phirong và các Sâ, ngành có lien
quan chuân bj chuong trInh lam vic, ni dung, th&i gian và thành phân doan cong
tác, trInh Chü tjch UBND tinh, Phó Chu tjch UBND tinh xem xét, quyet djnh và
thông báo trithc chisong trInh chuyên cong tác cho dja phuong và các Sâ, ngãnh lien
quan biêt tnrOc It nhât 03 ngày lam vic (tth trt.thng hqp dc bit).
5. Trong th?i han churn nht 05 ngày lam vic k tir ngày kt thüc chuyn
cOng tác, Van phOng UBND tinh chü trI, phôi hp vâi các So, ngành lien quan trInh
Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh duyt ni dung dr thâo van bàn
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thông báo kt 1un cüa Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh dê ban hành
van bàn thông báo; to chirc theo dôi, don dôc vic thrc hin các cong vic nêu trong
thông báo kêt lun.
6. Trong tril&ng hqp x1r l nhüng v.n d dt xut, cp bach xây ra tai dja
phi.wng, Ca so, Chü tjch UBND tinh quyêt djnh vic scr diing mt trong các hInh
thüc sau:
a) Chi thj cho các ngành, các cp t, chirc thrc hin mt s nhim v11 c11 th.
b) Thãnh 1p doân cong tác lien ngành cüa UBND tinh, chi djnh và giao quyn
quyét djnh tai cM mt so van dé cho TruOng doàn cong tác là thành viên UBND tinh.
c) Trirc tip hoc u' quyn cho Phó ChU tjch UBND tinh dn hin trithng giâi
quyêt cong vic.
7. Thành viên UBND tinh dành th?yi gian di kim tra 0 dja phiicmg, co sO,
khâo sat thirc tê, gp g& tiêp xüc và lang nghe kiên, nguyen vQng cüa Nhân dan dê
phiic vi1 cong tác. Thy ni dung tirng chuyên cong tác dê có hInh thi.'rc to chüc phü
hçp, bào dam thiêt thirc và tiêt kim..
Diu 47. Di cong tác ngoài tinh và nu&c ngoài
1. Theo k hoch ho?t dng di ngoi hang näm dâ &rçic duyt, theo yêu câu
cong tác hoc theo Ru mOi cüa các Ca quan trong nithc, tO chirc nithc ngoài, Chü
tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh, Uy viên UBND tinh, Thu truOng SO,
ngành, Chü tjch UBND cap huyn to chüc thirc hin vic di cong tác ngoài tinh và
nuOc ngoài.
2. Thu tnrOng SO, ngânh, Chü tjch UBND cp huyn di cong tác theo sr chi
do ho.c u' quyên cüa Chü tjch UBND tinh, khi ye phãi báo cáo vOi Chü tjch UBND
tinh, Phó Chü tjch UBND tinh phii trách lTnh vlrc.
3. Thành viên UBND tinh di cong tác ngoài tinh hoc lam vic v&i các B,
ngành Trung uang trên 07 ngày phãi báo cáo UBND tinh.
4. Trong thOi gian hop Tinh ui', HDND tinh, Thu trithng SO, ngành, Chü tjch
UBND cap huyn khOng thrçuc di cong tác ngoài tinh. Tnr&ng hqp dc bit phài di.rc
Chü tjch UBND tinh dông và phài thông báo ch? Van phong UBND tinh biêt dja
chi, so din thoi fbi den cOng tác dê lien h khi can thiêt.
5. Vic di cong tác ni.rOc ngoài thirc hin theo quy djnh tai Quy ch Quàn l
thông nhât các hot dng dôi ngoi trên dja bàn tinh Ninh BInh do Tinh üy Ninh
BInh ban hành.
6. Chü tjch UBND tinh di cOng tác nithc ngoài, ngoài vic phài thrc hin theo
quy djnh ti khoãn 5 Diêu nay, phãi có van bàn xin phép và phái duc Thu tithng
ChInh phü dông .
7. Chi phi cho các chuyn di thàm, lam vic ngoài tinh và ni.rOc ngoài phâi
theo dung các quy djnh cüa Chinh phü, Thu tuOng Chinh phU và huOng dan cüa B
Tài chInh.
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Chtrong VIII
THANH TRA, GIAI QUYET KHIEU NiI, TO CAO
VA TO CHUC TIEP CONG DAN
Diu 48. Trách nhim cüa Chü tich UBND tinh
1.Chi dio Chánh Thanh tra tinh, Chánh Van phông UBND tinh và Thu tnthng
S&, nganh, Chü tjch UBND cap huyn phôi hçip thirc hin nghiêm tiic cong tác thanh
tra, tiêp cOng dan và giái quyêt khiêu ni, tO cáo cüa cong dan. Djnh ks', Chu tjch
UBND tinh hçp v&i các Phó Chu tjch UBND tinh và Thütruâng S&, ngành, Chü
tjch TJBND cap huyn lien quan dê kiêm diem vic giái quyêt các don thtr khiêu ni,
tO cáo con tOn dçng, kéo dài.
2. Chü tjch UBND tinh chju trách nhim trithc ChInh phU, Thu tn9ng Chinh
phükhi dé xay ra tInh trng tham nhüng, lang phi, gay thit hai h9n, nhng vi vic
khiêu ni, to cáo ton d9ng kéo dài, gay gät, dông ngi.thi, vixçyt cap thuc phm vi
quân l cüa dja phwmg mInh.
3. Chü tjch UBND tinh phái có ljch tip cong dan; phi hçp chit chê vâi Thithng
trrc Tinh üy, Doàn D?i biêu Quoc hi tinh, Thix&ng trirc HDND tinh to chüc tiêp cong
dan. Vic tiêp cOng dan djnh k' hoc dt xuât cüa Chu tjch UBND tinh thirc hin theo
quy djnh cüa Lut Tiêp cong dan và Quy ché Tiêp cong dan cüa tinh.
4. Tu' theo yêu cu cüa cOng vic, Chu tjch UBND tinh có th u' nhim cho
Phó ChÜ tjch UBND tinh tiôp cOng dan.
Diu 49 Trách nhiêm cüa thành viên UBND tinh
1.Trong phm vi chuc näng, quyn hn cüa mInh, các thành viên UBND tinh
có trách nhim to chrc kiém tra, thanh tra vic thirc hin chInh sách, pháp 1ut, nhim
vii, chuang trInh, kê hoch cüa các cap, các ngành, các don vj thuc lTnh virc diicic
phân cOng phi trách; ket 1un và có quyêt djnh giâi quyêt trit dê các vi vic khiêu
ni, to cáo ngay ti co s.
2. Giâi quyt kjp thñ, dung quy djnh cüa pháp 1ut nhUng khiu ni, t cáo thuc
thâm quyên; trân trQng lang nghe kiên cua cong dan de cãi tiên, nâng cao hiu qua
cOng tác. Chju trách nhim tnr&c UBND tinh, Chü tjch UBND tinh neu dê xáy ra tInh
trng tham nhUng, lang phi và các vi vic khieu kin dông nguñ, ton dQng, kéo dài,
vucYt cap thuc phm vi quán l vá thãm quyên giái quyêt cüa ngành mInh.
3. T chirc tip cong dan theo dung quy djnh tai Lust Tip cOng dan và các
quy djnh cua pháp 1ut hin hành.
Diu 50. Trách nhim cüa Chánh Thanh tra tinh
1. Giup Chü tjch UBND tinh t chuc, chi dao ho?t dng thanh tra, kim tra
cOng tác tiêp cong dan; giãi quyêt khiêu ni, tO cáo trong phm vi thâm quyên cua
Ch tich UBND tinh.
2. Giãi quyt kjp thai, dung pháp lut nhUng khiu nai, t cáo thuc thm
quyên; khiêu ni, tO cáo do Chu tjch UBND tinh giao.
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3. Khi phát hin quyt djnh, kt 1un giái quyt khiu nai cüa Thu trixâng các
S&, ngành, Chu tjch UBND cap huyn vi phm pháp 1ut hoc có tInh tiêt mói thI
kiên nghj ChU tjch UBND tinh yêu câu Thu tru6ng các Si, ngành, Chu tjch UBND
cap huyn dà ban hãnh quyêt djnh, két 1un giãi quyêtkhiêu ni sira dôi, hüy bô mt
phân hay toàn b quyêt djnh, két Iun giái quyêt khiêu nai hoc châm drt barth vi
hành chInh bj khiêu ni.
4. Trirc tip thanh tra, kim tra, huàng din, don dc các Sâ, ngành và UBND
cap huyn tiên hành cong tác thanh tra, tiêp cong dan và giái quyêt khiêu ni, to cáo
theo quy djnh cüa pháp 1ut.
5. H&ng qu báo cáo tai phiên hçp UBND tinh v tInh hInh, kt qua thanh tra,
tiêp cOng dan, giâi quyêt khiêu nai, to cáo cüa cong dan trong tinh; uu diem, nhuçc
diem trong Cong tác thanh tra, cOng tác to chuc tiêp cOng dan, giái quyêt khiêu ni,
tO cáo cüa cong dan, các giái pháp khäc phiic, kiên nghj bin pháp xfr 1 theo quy
djnh cüa pháp Iut.
Diu 51. Trách nhim cüa Chánh Van phông UBND tinh
1. Sp xp, b trI ljch tip cOng dan cUa Chü tjch UBND tinh, Phó Chu tjch
UBND tinh.
2. Phi hçp v&i Thanh tra tinh vâ các co quan chuyên mOn tham muu d Chü
tjch UBND tinh chi do, giái quyêt nhftng khiêu ni, tO cáo thuc thâm quyên.
3. Kim tra don dc các
ngành vá UBND cp huyn trong vic thrc hin
quyêt djnh, kêt 1un, chi thj, kiên chi do cüa Chu tjch UBND tinh trong linh vrc
thanh tra, tiêp cOng dan và giãi quyêt khiêu ni, to cáo.
4. Tip nhn, phân 1oi, xir 1 dan thu kin nghj, phán ánh, khiu ni, t cáo
cUa cOng dan gcri UBND tinh, Chü tjch UBND tinh.
5. Trã Ryi cho cOng dan có dan, thu khiu ni, t cáo khi duçic Chu tjch UBND
tinh üy quyên.
A
Dieu 52. To chu'c tiep cong dan
1. UBND tinh t chüc tip cOng dan djnh k' hoc dt xut ti Trii s& Tip
cong dan cüa tinh theo quy dlnh cüa Lut Tiêp cOng dan vâ Quy chê tiép cong dan
cua tinh dê tiêp nhn cac kiên nghj, khiêu ni, tO cáo cüa tO chuc và cOng dan; trrc
tiêp xem xét, giãi quyét các van dê thuc thâm quyên cua UBND tinh và chi do các
cap, các ngành xern xét, giái quyêt kiên nghj, khiêu nai to cáo cüa to chüc và cOng
dan theo thâm quyên và quy djnh cüa pháp 1ut.
2. Khi có cOng dan khiu kin dOng ngu&i tii tp ti Trii sà Tip cOng dan tinh,
trii s& các co quan nhá nu&c cüa tinh và Trung uang, Chü tjch UBND các huyn,
thánh phO noi Co cong dan khieu kin phãi to chirc tuyên truyên, vn dng dê cOng
dan trâ ye dja phuang và trirc tiep chi do giâi quyet khiêu ni, to cáo kjp thai theo
quy djnh cua pháp 1ut.
3. Thanh tra tinh chü trI, phéi hqp v&i Van phOng UBND tinh và các Ca quan,
dan vj có lien quan nghiên c(ru sira dOi, bô sung các ni quy, quy chê ye tiêp cOng
dan báo dam dung pháp 1ut, phü hp vâi tInh hInh cüa dja phuong và to chuc thirc
hin tot vic tiêp cOng dan.
Sex,

A

A
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ChtronglX
CHE DQ THONG TIN, BAO CAO
JJiu 53. Ch d báo cáo cüa UBND tinh, Chü tich UBND flnh và các
thành viên UBND tinh
1. UBND tinh báo cáo kt qua cong tác cüa UBND tinh vâi HDND tinh mt
näm 02 lan; báo cáo kêt qua cong tác dt xuât, báo cáo chuyén dé theo yéu câu cüa
HDND tinh
a) Theo yêu cAu cüa 1-IDNID tinh, Chü tjch UBND tinh giao mt S&, ngành
chü trI xây drng báo cáo;
b) Các S&, ngânh lien quan có trách nhim phi hcip theo d nghj cüa Sâ,
ngành chU trI;
c) Van phông UBND tinh chju trách nhim thm tra, phéi hqp v&i S&, ngânh
chü trI xây drng, hoàn thin báo cáo, trmnh Chü tjch UBND tinh quyêt djnh vic ban
hành báo cáo;
d) Di vâi báo cáo cong tác dt xut, báo cáo chuyên d theo yêu cu cüa
HDND tinh, Chü tjch UBND tinh có the u quyên cho mt thành viên UBND tinh
thay mt UBND tinh thay mt UBND tinh chju trách nhim trrn9c UBND tinh, Chü
tjch UBND tinh ye ni dung báo cáo;
2. Chü tjch UBND tinh bao cáo cong tác, báo cáo giãi trInh, trã 1&i chit v.n
tri.râc HDND tinh hotc u' quyên cho mt Phó Chü tjch UBND tinh báo cáo trong
trithng hçp yang mat.
a) Chü tjch UBND tinh giao Van phông UBND tinh chü trI phi hçip vâi các
S&, ngánh có lien quan xay drng, hoán thin báo cáo, trInh Chü tjch UBND tinh
xem xét, ban hánh;
b) Các Sâ, ngành lien quan có trách nhim phi hqp theo d nghj cüa Van
phông UBND tinh;
3. Chü tjch UBND tinh thirc hin ch d báo cáo truOc Nhân dan thông qua
phiiang tin thông tin di chüng ye nhüng van dê quan trng thuc thâm quyên giãi
quyêt cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh
a) Chü tjch UBND tinh giao mt Si hoc rnt ngánh chü trI xây drng báo
cáo, trInh Chü tjch UBND tinh;
b) Các Sâ, ngành lien quan có trách nhim phi hçip theo d nghj cüa S&,
ngành chü trI;
c) Van phông UBND tinh chju trách nhim thm tra, phi hqp v&i S&, ngành
chü trI xây dijng, hoàn thin báo cáo, trInh Chü tjch UBND tinh quyêt djnh vic ban
hành báo cáo.
4. Thành viên UBND tinh thijc hin báo cáo truâc UBND tinh, Chü tjch
UBND tinh; giãi trInh, trã Ru chat van trixâc HDND; thirc hin chê d báo cáo truâc
Nhân dan ye nhQng van dê quan trQng thuc trách nhim quân l.
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Diu 54. Thông tin, báo cáo phiic vy sy chi do, diu hành cüa UBND
tinh, Chü tch UBND tinh
1. Các Sâ, ngành và UBND cp huyn trinh UBND tinh, Chü tjch UBND tinh
các 1oi báo cáo sau day:
a) Báo cáo djnh kS' (tháng, qu, 06 tháng, näm) tng hqp v tInh hInh cong
tác quãn 1, diêu hành, kêt qua thrc hin chixang trmnh cong tác cüa TJBND tinh, Chü
tjch UBND tinh và nhim vii UBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao; tham gia dánh
giá và de xuât kién nghj dôi vri hot dng chi do, diêu hành cüa UBND tinh, Chü
tjch UBND tinh;
Báo cáo gt'ri Sâ K hoch và Du tu, Van phông UBND tinh Va các cci quan
lien quan theo thai gian quy djnh sau: báo cáo tháng tru&c ngày 20 hang tháng; báo
cáo qu truóc ngày 15 tháng cuoi qu; báo cáo 6 tháng tnróc ngày 15 tháng 5; báo
cáo närn trrnc ngày 25 tháng 11 hang nàm. Các ca quan dixçc giao nhim vi;i có trách
nhim tong hçip, xây di;mg báo cáo chung cüa tinh, trInh UBND tinh, Chü tjch UBND
tinh chm nhât sau 03 ngày lam vic theo các moe thii gian trên.
b) Các báo cáo chuyên d, báo cáo dt xut thi;rc hin theo yêu cu cüa Chü
tjch UBND tinh, Phó Chü tjch IJBND tinh;
c) Di;r tháo các báo cáo cüa UBND tinh, ChU tjch UBND tinh trInh Ban
Thtthng vi;i Tinh ui', Thuôrng tri;rc Tinh us', Thu&ng tri;rc HDND tinh thi;rc hin theo
sçr phân cong cüa Chü tjch UBND tinh.
2. Bô CHQS tinh, Cong an tinh, B Chi huy B di Biên phông tinh, Ban An
toàn giao thông tinh báo cáo Chü tjch UBND tinh ye tInh hInh quôc phông, an ninh,
trt tir an toàn xä hi djnh kS' theo quy djnh và dt xuât khi có yêu câu.
3. Ngoài các nhim vi;i quy djnh ti khoãn 1 Diu nay, Chánh Van phông
UBND tinh con phâi thirc hin các nhim vi;i sau day:
a) Cung cp thông tin kjp thôi, chInh xác phi;ic vi;i si;r chi do diu hành cüa
UBND tinh, Chü tjch UBND tinh va các Phó Chü tjch UBND tinh bang các báo cáo
nhanh hang ngày ye các van dê can quan tam; báo cáo tong hqp Cong tác chi dao,
diêu hánh cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh, tInh hInh thi;rc hin chuing trInh
cong tác và các nhim vi; UBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao djnh kS' hang tháng,
qu, 06 tháng, nàm; chü dng phôi hçp vâi các Si, ngãnh, dja phiicng có lien quan
báo cáo, tham mlxu dê xuât UBND tinh, Chü tjch UBND tinh và Phó Chü tjch UBND
tinh phit trách lTnh vrc chi do, xir 1 kjp th&i nhung van dé nh.y cam, dix 1u.n xa
hi quan tam; các báo cáo khác theo yêu câu cüa Chü tjch IJBND tinh, các Phó Chü
tjch UBND tinh;
b) Hung dan, don dc các co quan trong h thng hành chInh thirc hin
nghiêm chê d báo cáo;
c) Xây dçrng co s& ha tng thông tin tai Van phOng UBND tinh phi;ic vi;i si;r chi
dao, diu hành cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh và các thành vien khác cüa
UBND tinh; 1rng di;ing cong ngh thông tin trong các phiên h9p cüa UBND tinh, các
cuc h9p, lam vic và xir l' cong vic thu&ng xuyên cüa Chü tjch UBND tinh, các
Phó Chü tjch UBND tinh;
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d) Trin khai i'rng diing cong ngh thông tin, tip nhn các kin dóng gop,
phán hôi cüa ngl.r&i dan, to cht'rc phiic vçi cong tác chi do, diêu hành cüa UBND
tinh, Chü tjch UBND tinh.
.A

P

•P.
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theu 55. Bao cao ti phien h9p UBND tinh
1.Hang tháng, Giám d& S& K hoch và Dau ttr báo cáo v tlnh hInh kinh tê
- xà hi và kiên nghj các giái pháp chi do, diêu hành thirc hin nhim vii kê hoch.
Chánh Van phông UBND tinh báo cáo cong tác chi dao, diêu hành, tInh hInh thirc
hin chixng trinh Cong tác và các nhim vçi UBND tinh, ChU tjch UBND tinh giao.
2. Hang qu, Chánh Thanh tra tinh báo cáo v cOng tác phông, chng tham
nhüng, cong tác thanh tra, giái quyêt khieu nai, to cáo. Giám doe Sâ Ni vii báo cáo
ye Cong tác cãi cách hành chInh. Giám doe S& Tir pháp báo cáo
tInh hInh xây
dirng van bàn quy phm pháp lut.
ye

3. Ti phiên h9p UBND tinh th.r?ng kS' 06 tháng và näm, Chánh Van phông
UBND tinh báo cáo kiêm diem cOng tác chi dao, diêu hành cUa UBND tinh, Chü
tjch UBND tinh.
4. Các báo cáo chuyên d, dt xuAt khác theo yêu cau cüa Chü tjch UBND tinh.
A

A

A

A
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A

A

Dieu 56. Thong tin ye hoyt d9ng cua UBND trnh cho Nhan dan
1. Chü tjch UBND tinh và các thành viên khác có trách nhim thirc hiên ch
d báo cáo tnróc Nhân dan
nhüng van dê quan tr9ng theo quy djnh tai khoán 3,
khoãn 4 Diêu 53 Quy ché nay.
ye

2. Chánh Van phông UBND tinh là ng.ri phát ngôn cüa UBND tinh có trách
nhim cung cap thông tin
chü truang cüa Dáng, chInh sách, pháp lut cüa nhà
ni.râc và tInh hInh kinh tê- xä hi nôi bet; thrc hin nhim vi1 phát ngôn cüa UBND
tinh, Chü tjch UBND tinh, to chirc hçp báo de thông báo két qua phiên hçp UBND
tinh khi can; to chirc h9p báokhi can thiêt dê thông tin ye các chInh sách, quyét djnh
quan trng trong chi d.o, diêu hành cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh; trã l&i
nh€thg van dê dr lun xã hi và báo chI quan tam. Khi duçic yêu câu, các Si, ngành
lien quan tham dr h9p báo, trrc tiêp phát biêu vá chju trách nhim ye ni dung thuc
phm vi chuyên ngành cüa mInh.
ye

3. Thu trung cáe S&, ngành và Chü tjch UBND cp huyn có nhim

vv:

a) Thirc hin tat quy djnh v ch d phát ngOn và cung cp thông tin cho báo
chI, tao diêu kin thun lcd cho các Ca quan thông tin dai chüng trong vic tiêp cn
các thông tin chInh xác, kjp th?yi ye các sir kin xây ra trong ngành, lTnh vrc, dja
phuang minh quán l;
b) Ta chic dai thoai trtrc tip v&i Nhân dan bang các hInh thic thIch hgp; hçp
báo khi có các sr kin dáng chü khác;
c) Thu?rng xuyên dim báo và thirc hin vic trâ Rd báo chI theo quy djnh cüa
pháp lu@.
4. Giám dac S& Thông tin và Truyên thông ta chüe hQp giao ban báo chI, quân
l thông tin cua báo chI theo quy djnh cüa pháp 1ut ye báo chI; thirc hin quy chê
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ngui phát ngôn cung cp thông tin cho báo chI theo quy djnh; chü trI, phi hqp vâi
Thu trthng các Si, ngành và Chu tjch UBND cap huyn day mnh vic üng drng
cong ngh thông tin, xay dirng chInh quyn din ti'r, chuyn di s& cung cap thông tin
cho Nhân dan bang các hInh thrc thIch hçip ye tInh hInh mci mt cüa dja phiicing.
Chu'o'ng X
DIEU InoAN THI HANH
Diu 57. Trách nhim t chfrc, kim tra vic thirc hin Quy ch
Thành viên UBND tinh, ThU trithng các S, ngành và ChU tjch UBND cp
huyn có trách nhim to chUc thrc hin và kiém tra vic thirc hin Quy ché nay.
Diu 58. Sfra diii, b sung Quy ch
Trong qua trInh trin khai thirc hin, nu có nhng ni dung, quy djnh chua
phU hap hoàc can sàa dôi, bô sung, các cor quan, dan vj báo cáo bang van ban ye
UBND tinh (qua Van phông UBND tinh) dê xem xét, quyêt djnh.I

