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- Üy ban Kiêm tua Trung o*g;
- Ban Tô chüc Trung umg;
- Vàn phông Trung uong;
- Thuôrng tr.uc Tinh üy,

Dièu 2.Ban Can sU Dang UBND tinh,
dcrn vi cô liên quan chiu trâch nhiêm thi hanh

QUYÉT DINH
v/v ban hành Quy ché Iàm viÇc cüa

Vàn
dinh

Tinh üy; câc co quan,

này.

Iri.

cân sg Eâng UBND tïnh Hà Nam, nhiÇm I* 2016 - 2021

- Càn cü Dièu tÇ Dang Công san Viêt Nam;

- Ctu cü Quy dinh sô 62-QE/TW ngày l5t3tlgg3 cüa Ban Bi thu Trung
uong Dang vè tfranh lQp Eang doàn, Ban crân sU Eang ô co quan câp tinh, thanh
phti tr.uc thuôc Trung ucrng và câp huyÇn, quân, thi xâ, thành phô thuQc tinh;

- Ctu cri Quyét dinh sô 545-QD/TU ngày 28/6t2\l3 cüa Ban Thuèmg vu
Tinh riy Hà Nam ban hanh Quy tlinh phân công, phân câp quan ÿ tô chüc bQ

mây và crin bô;

- Ctu crî Quy ctré Um viÇc cüa Ban Châp hành Dang bA tinh ktr6a XIX,
nhiêm lcÿ 2015 - 2020;

- Xét dè nghi cüa Ban can sy Dang UBND tinh,

BAN THU'ùNG W TiNir Ûr- QU-vÉr Oprrn

Dièu 1. Ban hành kèm theo Quyét dinh này "Quy ctré tam viÇc cüa Ban can

sy Eang UBND tinh Hà Nam, nhiêm ky 2016 - 2021".

Dièu 3. Quyét dlnh cô hiêu luc thi hanh tê tu ngày kÿ./.fiar
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- Câc Ban xây dpg Eang cüa Tinh üy,
- Mu dièu 2,

- Luu: Vàn phông Tinh üy.
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Cffi LÀMvIEC
tinh Hà Nam, nhiÇm § 2016-2021

dinh sii il3- QD/W ngsy 48/9/2015
Thuàng vtt Tinh tty Hà Nam)

Chucrng I
QTIY DT\IH CHT]NG

Dièu 1. Phpm vi, tlôi tugnrg tlièu chinh

1. Quy ch§ này quy dinh nguyên tÉc hm viÇc, nhiêm vq, quyèn han, ché crQ
làm viÇc và môi quan hÇ công tac cûaBan crin sy Dang UBND tinh (sal ;àt;,é,
tâtlàBan crin sg Dang).

2. Quy ché này âp duns eôi voi tflp thé, câc thanh viên Ban Can sg và câc co
guffi, don vi c6 liên quan.

Dièu 2. Nguyê n tâc tàm viÇc

1. Ban ciin sg Dang làm viÇc theo nguyêntÉc tap trung, dân chü, tfp thê Hnh
d}o, câ nhân phu trâch, quyét dinh theo da sti. Mqi hoat aô"g cüa Ban crân sp
Dang phâi tuân thü câc nguyên tâc vè tô chüc sinh ho4t dang theo Dièu lê Oâng,
quy dlnh cüa BQ chinh tri, Ban Bf thu, duong l6i, chü truong cüa Dang, quy ,Èé
làm viÇc cüa Ban châp hành Eane bO tinh và theo quy dinh cua phâp lufli.

Z.Ban cân sg Dang chiu trâch nhiÇm truôc Ban
Thuèrng vU Tinh üy, Thuèrng trpc Tinh üy vè câc dè
trong viÇc thgc hiên nhiêm vU, quyèn hpn duo. c giao.

NHryMÎ'tiËfi+NHAN
Dièu 3. NhiÇm vg, quyèn hçn cüa Ban cân sg Dâng

1. Vè nhiQm vqt chinh tr!

a) Lânh d4o, chi dpo, kiêm tra viÇc quan triÇt, thpc hiÇn cuong linh, duèrng lôi,
chü truong, chinh sâch, dièu lÇ, nghi quyét cüa Dang, phucrng huong nhiêm vU
chinh fi cùa UBND tinh dôi voi can bQ, công chûc, viên chüc, dâng viên câc co
quan nhà nuôc thuôc quyè, quan 1ÿ cüa UBND tinh.

b) Tham mrru, clè xuât, cu thê h6a kip thùi nhûmg chü truong cüa Ban Châp
hanh Dang bQ tinh, Ban Thuômg vU Tinh üy, Thuèrng tr.uc Tinh üy trên câc linh
v.uc quan lÿ, dièu hành cüa UBND tinh thanh câc chuong trinh, dè ân, ké hopch,
quyét dinh... và tô chirc thuc hiên.

c) Lânh dpo, chi ttao UBND tinh chuân bi nhüng nQi dung can mnn Ban Châp

hành Dang bQ tinh, Ban Thuôrng vg Tinh üy, Thuèmg ür;c Tinh üy theo düng quy
dinh cüa cÏièu 1ê Dârg, quy dlnh cüa BQ Chinh tri, Ban Bi thu, Ban Châp hanh

Dang bô tïnh, Ban Thuèmg vU Tinh üy, Thuôrng tr.uc Tinh üy và câc quy tlinh cüa
phâp luQt.

Châp
xuât

hanh Eang bQ tinh, Ban
và quyét ctlnh cüa minh
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2. Vè công tdc cdn bQ

a) Lânh dqo, chi iTao câq co qrlan, clon v! 6çc thuÔc UBND tinh thgc hiÇn câc

chü rnrong, chi thi;;gË q;ra, .ü" Trung.uong và cüa Tinh üy vè công tac tô chüc

can bQ, thÀo phân tôrg, pfrao câp quan ÿ tô chüc can bÔ cüa Ban Thuong vU Tinh üy'

b) Chi tt4o xây {mgvà tô chüc thUc hiÇn câc clè an kiên toan tô chric bQ mây

và cân bQ thuQc thârn quYèn quan lÿ.

c) phOi hçrp vôi Ban Tô chric Tinh üy tién hành quy trinh chuân bi nhân sU

cüa câc co quan, tlon vi tr.uc thu§c UBND tinh;

- Càn cü vào quy hopch can b§ và nhu càu công tac, nguôn nhân sg, tên co sÔ

dè xuât cua lânh dpo câc co quan iton v! và ÿ kiên cua Sô NQi 4r,- Ban can sg Dang

xem xég cô vàn Ua" xi" ÿ kién Thuôrng tr.uc Tinh try @ua Ban Tii chûc.fiÿ tù vè

chü rnrong, sô lugng, dg kién phân công công tâc déiivoi cân bô dU kién bô nhiêm.

Ban Tô chüc Tinh üy nghiên crnr, th6ng nhât bâo câo Thuèrng tr.uc Tinh üy.

- Sau ktri Thucyng trpc Tinh üy dông ÿ vè chü tnrcrng, thUc hiên câc buôc quy

trinh vè viêc Uô nfriêm và luân chuyên can b0 thuôc diên Ban Thuong vu Tinh üy,

Thuèrng rruc Tinh üy quan 1ÿ; dè xuât nhân sU cu tfrê Aê finh Ban Thuômg vg Tinh

üy, Thuôrng tr.uc Tinh üy xem xét quyét dinh.

d) Chi ttpo UBND tinh thyc hiÇn câc thông bâo cüa Tinh üy, Ban Thuong vg
Tinh üy vè công tâc cérr-bQ, thê ché thanh câc quyét dinh vè mflt Nhà nuÔc.

d) Phôi hçrp voi Ban Tô chüc Tinh üy thgc hiÇn chinh sâch dôi voi can bQ công

trlc trong câc co quan, clon vi û:çlc thuôc UBND tinh, thuQc diÇn Ban Thuèrng vU Tinh
üy, Thuèrng tr.uc Tinh üy quan lÿ.

Eièu 4. NhiÇm og, quyèn h4n cüa Bi thu Ban cân sg Dâng

Bf thu Ban cân sg Dang là nguài dung dàu Ban can sg D*rg, lânh dpo, chi
d4o và dièu hanh công viÇc cüa Ban cân sg Dâng, chiu trâch nhiÇm truôc Tinh üy,
Ban Thuèrng vu Tinh üy, tâp *rê fnuryng trgc Tinh üy vè hopt tÏ§ng cüa Ban cân sg
Dâng, cp thê nhu sau:

1. Vè toan bô hopt ttQng cüa UBND tïnh và hê thông co quan htuh chinh Nhà
nuôc ô ttia phucmg theo quy dinh cüa phâp luft, cùng têp thé Ban cân sg chi d4o

xây dpg bQ mây chinh quyèn clia phuong trong spch, virng mpnh, hopt tlQng hiÇu

lgc, hiÇu quâ.

2. Chi dao tô chüc quan ftiÇt và thUc hiÇn chinh sâch, phâp luflt cüa Nhà nuôc
trong can bQ, công chric và câc tu"g lop nhân dàr trong tinh. Cu tfrê hoâ, tô chric
thUc hiÇn và kiém tra viÇc thyc hiÇn câc ngh! quyét, chi thi, quyét ctinh cüa Tinh
üy, Ban Thuong vg Tinh uÿ, HQi dàng nhân dân tinh và cüa câc co quan nhà nuôc
câp rên vè ntrimg vân Aè kinh é - xâ hQi, qu6c phông, an ninh, công térc xày dwrg
Dang và công tâctô chüc can bQ thuQc quyên. Chi tteo công tâc quy hogch, ké hopch
hang nàm và 5 nàm; chi dao *ây dwrg câc dè rân vè kinh té - xâ hQi và ngân sâch, vè
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qutic phông, an ninh, vè frçp tric, liên doanh, liên két voi nuôc ngoài... Aé euara hÇi
nghi Tinh üy, Ban Thuong vu Tïnh uÿ, FDND tinh thâo tuârL quyet dinh theo chuong
tinh Iàm üêc.

3. Chi tlao triên küai, tô chüc ttrgc $ên công tâc phông, ch6ng tham nhüng,
lâng phi, công tac giâi quÉ don, thu hhiéu npi, t6 câo cüa công dân, công tac cU
câch hành chinh, công tâc thi dua ktren thucmg, công trlc dân vfn cua chinh quyèn và
.9ng tac dé:ingoer ô dia phucrng; chi dao ttrgc friçn .fré aO bâo câovè tinh frini, mrf,
té.- xâ h§i, ngaq sâch, quôr phèng, an ninh hên dia ban và câc công viÇc chi d4o,
ttièu hanh chü yéu cüa Uÿ ban nhân dân tinh cho Thuôrng @c Tinh üy, Ban Thucrng
vu Tinh üy và Ban Châp hanh Dung bô tinh theo dffi s hoflc khi cô yêu càu.

4. Thuong xuyên bâo câo voi dông chf Bi thu Tinh üy, tâp *rê fhucrng r.uc Tïrù
üy.vè hopt itQng .yu B* crân sg Eang và hopt dông cüa uBND untr. cnri dO"g aè
xuât nfrung vân aè muEc ûrlch nhiÇm và ph4m vi công tâc càn bâo câo xin 1r [ién
Thuong tr.uc Tinh üy, Ban Thuong vu Tinh üy, Ban Châp hanh Dang bô finh.

5. Triêu t$p và chü tga câc phiên ho.p cüa Ban cân sg Eang.

6. Thpc hiÇn âp dung câc biÇn phâp câi tién tè tOi làm viÇc và clièu hanh hoat
dông cüa Ban can sg Eang c6 hiÇu quâ.

7. Tryc tiép bâo câo hof,c lcy câc vàn ban, bâo câo cüa Ban crân sg Dang Aê Uao
câo Ban Châphành Dang bô tinh Ban Thuèrng vu Tinh üy, Thuàng @c Tinh uy.

Dièu 5. NhiÇm vg, quyèn hçn cüa Üy viên Ban cân sg Dâng

Vtôi Üy viên Ban can sg Dang duo. c phân công chi d4o, kiêm tra, theo dôi mQt
ho{c mQt si5 Hnh vgc (theo phân công). Chü dQng dè xuât vân aè c6 fiên quan dén

r.A À 'nhiêm vg, quyên hgn cüa Ban cân sp Dang vôi Bi thu Ban crin sg Dang và tap thê
Ban cân sp Eang aê *rao luân, q.ryét dinh. Uôi Ûy viên Ban can su Dang c6 trâch
nhiêm nôi, viét và làm theo ngh! quyét; thgc hiÇn nghiêm chinh quy ché làm viÇc

và chiu trâch nhiêm câ nhân truôc Bi thu Ban can sg Dang, Ban Châp hành Dang
bO tinh, Ban Thuèrng vU Tïnh üy, Thucmg ür;c Tinh üy vè rùiêm vp duoc giao.

cHÉ De rrQr 
"fJ,"'roaiÏ. 

rrN BAo clo
Dièu 6. Ché tIQ hQi hqp

1. Ban crln sp Eang hqp thuong § môi tharrg 01 lân. Truèrng hçrp cân ttriét gi
thu Ban ctân sg D*g triÇu tpp ho. p Uât ttruong. Phiên hgp Ban ctln sg Eang dugc
tién hanlr khi c6 it nhât 213 thàtih viên Ban crtn sg Eang tham dg. Câc nQi dung
dugc thâo tuân thông qua kfii cô tu 213 sôt thành viên Ban can sU Dang trô lên biêu
quyét tân thanh. Theo yêu càu công viÇc, môt sô phiên ho. p Ban crân sy Dang mü
Chânh Vàn phông UBND tinh tham dU.

Z.Eôivôi môt sO vân dè ttrOng nfrât tfriét phâi tô chüc h9p thâo luQn ho{c vân
dè cân quyét dlnh gâp .rtnmg không cô dièu kiÇn tô chüc h9p thi Bi thu Ban crân sg

Dang chi d4o güi phiéu xin ÿ kién dén flmg Üy viên Ban cân sp Dang; néu c6 ttr
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28 sé; thfuh viên Ban crln sy Dang tân thành thi B( thu Ban cân sg Dang xem xét,

quyét dinh.

3.Jr9"g truùng hçrp khân câp và nhüng công viÇc xü lÿ, giâi.quyét ttuong
xuyên dê tông hçrp bâo câo Thu«yng tr.uc Tinh üy cTQt xuât và hang tuân thi Ban can

sg Dang Üy ban nhân dân tinh üy quyèn cho cTàng chi Bi thu Ban crln s1r Dâtg,
Chü tich UBND tinh thông nhât voi câc dàng chi Üy viên Ban cân sy Dang 1à Phô

Chü tich UBND tinh và bâo câo tr.uc tiép voi Thuùng tryc Tinh üy, sau tIô bâo câo

Ban cân sU Dang vào phiên hqp gâr, nfrât.

4. Tai h§i ngh! Ban can sp Dang, Üy viên Ban cân sg Dang bâo câo két quâ

triên khai thgc hiÇn công tâc dugc giao, Ban cân sp Dang thâo luân thông nhât
phucng phâp giâi quyét nhüng vân Aè côn vuông mâc, ntrüng nQi dung công tâc
üQng tâm. Bi thu Ban can sg Dâng tét tuan ttmg nQi dung dê hQi ngh[ biêu quyét
thông qua.

OOi voi nQi dung ban vè công tâctôt chüc can bQ: Üy viên Ban can qr Dang
phlr trâch công tâc Nôi vp chuân bi và bâo câo hô so can bQ, nêu rô nhüTrg vân aè

cân xin ÿ kién Ban cân sg Eang t$p trung thâo 1u4n, xem xét quyét dinh. Bi thu
Ban crln qr Dang két luân và Éy biêu quyét thông qua câc n§i dung cuQc hgp. Sau

cuQc ho.p Ûy viên Ban cân sg Dang php trâch công tâc Nôi vu hoan chinh hà so,
ngh! quyét và vàn ban liên quan trinh Bi thu Ban cân sg Dang quyét dinh hoflc bâo

, A , ., A a '
câo câp c6 thâm quyên quyêt dinh.

5. Câc phiên ho.p dugc ghi biên bàn, c6 két tuan hoflc ra ngh! quyét aê tô chüc
thgc hiÇn.

Dièu 7. Ché tIQ bâo câo

1. Dinh ky Ban cân sg Daog bâo câo tinh hinh, két quâ thyc hiÇn nhiÇm vU

chinh fi và công tac tô chric can bQ, dàng thü dè xuât, kién nghi voi Ban Châp
hanh Dang bQ tinh, Ban Thuèrng vU Tïnh üy, Thuôrng trgc Tinh üy theo quy tlinh,
ho{c bâo câo theo yêu càu cüa Ban Thuùng vr,l Tinh üy, Thuèrng ûgc Tinh üy;

2. Trong trucrng hqp lüân câp thi ttàng chi Bi thu Ban can sg Dang bâo câo
tr.uc tiép voi Thuôrng tr.uc Tinh üy, sau d6 bâo câo Ban can sg Eang vào phiên hgp
gân nhât.

3. Dinh § vào ngày 3OllL hang nàm ho{c theo yêu càu dQt xuât, Thü trucrng
câc co quan thuQc UBND tînh bâo câo vôi Ban cân sg Dang vè tinh hïnh công tâc
tô chüc can bô cüa co guffi, cton vi.

vrôr orÎ*îH.*#NG rÂc
Dièu S. M6i quan hÇ công tâc

1. Ban crin sg Eang chfu sp lânh d4o tr.uc tiép cüa Ban Châp hanh Dang bô
tinh, Ban Thuong vu Tinh üy, Thucmg tarc Tinh üy.
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2.D6iv6i câc tô chûc Dang tgc thuÔc Tinh üy, Ban 
"?r 

tu Dang c6 quan

hê ph6i t çp ùî" thUc hiên tOt cucrng tinh, dièu 1ê, nghi quyét cüa Dang câc quy

dinh, nehi quyét cüa Ban Châp hành Dang b0 tinh, Ban Thumg vU Tinh üy,

Thuùng tr.uc Tinh üy.

3. Eôi vôi UBND tinh và câc sô, ban, ngà,nh tr.uc thuôc UBND tinh, Ban cân

sg Dang c6 trâch nhiêm lânh dpo, chi dao thuc hiên tôt aièu 1ê, nghi quyét cüa

Dang và câc quy dinh cüa cüa Ban Châp hành Dâng bô tinh, Ban Thuèrng vr; Tinh

üy, Thuôrng tr.uc Tinh üy.

Chuong V
rÔ cntlc rnt/c ilEN

Dièu 9. Tô chürc thr;c hiÇn

l. Câc dàng chi Üy viên Ban cân sg Dang theo chüc nturg nhiêm vç dugc

phtu công cô trâch nhiêm châp hành nghiêm Quy ché làm viÇc cüa Ban ctin sg

Dang UBND tinh.

2.Uy viên Ban cân sg Dang - Giâm <tôc SÔNQi vç: PhUtrâch và giüp viÇc vè

công tâc tô chric can bQ thuQc pham vi qufur lÿ cüa Ban cân sg Dang UBND tinh.
Duo. c sü dung cân bQ, công chric Sô NAi vu dê thUc thi nhiÇm vç.

3. Chanh Vàn phông LIBND tinh: Giüp Ban cân sp Eang UBND tinh theo dôi
tinh hinh hopt tlQng cüa UBND tinh và câc co QUffi, tlon vi trên dla ban, tîôn diSc

xây dpg dg thâo ké ho4ch phât fién kinh té - xâ h§i, an ninh - qu6c phông dua ra
Ban can sg Eang thâo lufn, quyét dinh h:inh Ban Châp hanh Eang bQ tinh, Ban
Thuong vU Tinh üy, Thuùng tr.uc Tinh ùy. Duo. c sü dqng crân bQ, công chüc cüa
Vàn phông UBND tinh dê thUc thi nhiêm vu.

Trong quâ trinh thyc hiÇn néu ttrây câr, tfriét, Ban can sg Dang UBND tïnh
bâo câo Ban Thuèrng vç Tinh üy dièu chinh, bô sung quy ché cho phù hçrp vôi thgc
té Aê nâng cao hiÇu quâ hopt dÇng.l. *..




