
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TNH PHU YEN Dc  1p  - Tr do - Hnh phtIc 

Sé: 4L  /2023/QD-UBND Phi Yen, ngày 4'tháng 02nám 2023 

QUYET DINH 
Ban hành Quy chê lam vic cüa Uy ban nhân dan tinh Phá Yen 

nhiêm k' 2021-2026 

UY BAN NHAN DAN T!NH PHU YEN 

Can c&Luçt T chá'c chInh quyn d/aphuv'ng ngày 19 tháng 6 nàm 2015, 

Can cii' Lut süa di, b sung mç5t so' diu cza Lu2t To' chi'c ChInh phz. và 
Luç2t To' chü'c chInh quyn djaphuvng ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can c& Luat Ban hành van bàn quyph4m pháp lu2t ngày 22 tháng 6 nám 2015, 

Can ci Luát tha do'i, bo' sung m5t sO' ã'iê'u cia Lut Ban hành van bàn quy 
phgm pháp 1uç2t ngày 18 tháng 6 nám 2020; 

Can c& Quyê't djnh so' 53/2006/QD-TTg ngày 08 tháng 3 nám 2006 cia 
Thi twang ChInh phz ban hành Quy chê lam vic máu cia Uy ban nhán dan 
tinh, thành phO' tryv thu(5c Trung wo7zg, 

Can ci Quyé't djnh sO' 45/2018/QD-TTg ngày 09 tháng 11 nãin 2018 cia 
Thz twó'ng ChInh phi quy djnh cho' d5 hQp trong hoQt dt5ng quán 1j>, dié'u hành 
cia cc quan thu5c h thO'ng hành chInh nhà nu6'c, 

Can ci Nghj djnh sO' 39/2022/ND-CF ngày 18 tháng 6 nàm 2022 cia 

ChInh phü ye' ban hành Quy ché' lam vic cia C'hInh phi; 

('an th Nghf djnh so' 24/2014/ND-CF ngày 04 tháng 4 nám 2014 cia 
ChInh phñ quy d.inh to' chu'c các cc quan chuyên mOn thu5c UBND tinh, thành 
phO' tryv thu5c Trung u'ong; 

Can c& Nghj djnh so' 107/2020/ND-CP ngày 14 tháng 9 nam 2020 cia 
ChInh phi tha dái, bo' sung mç5t so' diu cia Nghj djnh so' 24/2014/ND-CP ngày 
04 tháng 4 nám 2014 cia ChInh phñ quy djnh to' cht'c các cc quan chuyên mOn 
thuóc UBND tinh, thành pho' try'c thuç5c Trung u'o'ng; 

Theo d nghf cia Chánh Van phOng UBND tinh tgi Ta trInh 5J 1 092/TTr-

VPUBND ngày 29 tháng 11 nàm 2022, 

QUYET DINH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy chê lam vic ciia Uy ban 

nhân dan tinh Phü Yen (sau day gi tt là UBND tinh). 
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Diu 2. Quy& djnh nay có hiu hrc thi hành k tr ngày2- / 02. /2023, 

thay th Quyt djnh s 48/2016/QD-UBND ngày 12/9/2016 cUa UBND tinh v 

vice ban hanh Quy che lam viçc cua UBND trnh Phu Yen nhicm ky 2016-2021. 
A I A S 

Cac cci quan thuçc UBND trnh, UBND cac huyçn, th xa, thanh pho ban hanh 

Quy ch lam vic phü hqp vOi Quy ch nay. 

Diu 3. Van phàng UBND tinh chju trách thim don d6c, kim tra vic 
thirc hin Quy ch lam vic cüa UBND tinh. Các thành viên UBND tinh, Thu 

trithng co quan thuOc UBND tinh, Chü tjch UBND các huyn, thj xã, thành ph 

va 
các co quan, don vj lien quan chju trách nhim thi hành Quy& djnh nà7 

TM. UY BAN NHAN DAN' 
CHU T!CH 

Noinhln: 
- Nhu Diêu 3; 
- Thu ttrâng ChInh phü; 
- VPCP, cac BO: Tu pháp, Nii vi; 
- Cic Kim tra vAn bàn QPPL - B Tu pháp; 
-'IT. Tinh uyTT.HDND:tinh;.. 
-Doàndai biuQuôchitinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- VP. Tinh üy, các Ban cia Tinh üy; 
- Các Ban cüa HDND tinh; 
- Uy ban MTTQ và các doàn th tinh; 
- Vin KSND tinh, TAND tinh; 
- Các ci quan Trung uong dóng trén dja bàn tinh; 
- CVP, các PCVP UBND tinh; 
- Các phông, ban, trung tam (VP.UBND tinh); 
- Cong thông tin din tCr tinh; 
- Luu VT, TH. 
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CQNG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

QUYCHE 

Là •- a Uy ban nhn dn tinh Phti Yen nhim k' 2021-2026 
(Ban hành kern theo Quyét djnh so OH /2023/QD-UBND 
ngày A. tháng 0)- nãm 2023 cza U3 ban nhán dan tinh,) 

Chu'o'ng I 
NHUNG QUY D!NH  CHUNG 

.X . . .A Dieu 1. Phm vi, doi tu'qng dieu chinh 

1. Quy ch nay quy djnh v nguyen tc lam vic; ch d trách nhim; quan 

h cong tác; phm vi, each thüc, quy trmnh giài quyt cong vic; chuong trInh 

cong tác, các hott dng va ch d thông tin, báo cáo cüa Uy ban nhân dan 

(UBND) tinh, Chü tjch UBND tinh. 

2. Các thành viên UBND tinh, Thu tnl&ng các sâ, co quan trong du'oiig s, Co 

quan thuc UBND tinh, Chü tjch UBND các huyn, thj xã, thành ph (sau day gi 

tt là: sâ, ngành, Co quan, dja phuong) và các ccx quan, t chirc, Ca nhân có quan h 

cOng tác vâi UBND tinh, Chü tjch UBND tinh chju sr diu chinh cüa Quy ch nay. 

Diêu 2. Nguyen tc lam vic cüa UBND tinh 

1. Mçi hoat dng cña UBND tinh, thành viên UBND tinh phái bão dam su' 

lãnh dao  cña Dáng, tuân thu quy dnh cüa Hin pháp và pháp 1ut, sx chi do, diu 

hành cüa ChInh phü, Thu tu'óg ChInh phü, sir giám sat cüa HDND tinh, thirc hin 

nguyen tc tp trung dan chü. UBND tinh lam vic theo ch d kt hçp giüa quyn 

hçtn, trách thim cüa tp th UBND tinh vi quyn han, trách thim cá nhân cüa 

Chu tjch UBND tinh và Ca nhân tfrng thành viên UBND tinE. UBND tinh quyt 

drjnh theo nguyen t.c dia s di vi các vn d thuc thm quyn cüa UBND tinh. 

2. D cao trách nhim cá nhân và nêu gucxng cüa thành viên UBND tinh, 

ngthi ding d,u cac s&, ban, ngành, dija phuong. Mi nhim vi chi giao cho môt 

nguyi chü trI, chiu trách nhim. Nhim vi.i giao cho sex, ngành, ccx quan, dija 

phuong thI Thu tru'óng s&, ngành, ccx quan, dja phuong phài chju trách nhim. 

3. Chü dng giái quy& cong vic dung quy trInh, thu tiic, thm quyn va 

quy djnh cüa pháp lut và Quy ch lam vic cüa UBND tinh. Báo dam yêu cu 

phi hçxp cOng tác, trao di thông tin và d cao sir thng nht trong mQi hoat dng 
theo chuc nãng, thim vii, quyn hn cluqc pháp lu.t quy djnh. Thçrc hin nghiern 

k 1u.t, k cu'ong hành chInh; cp du&i phitc tüng, tuân thu nghiem sv lânh dao, 

chi dao,  phân cong cüa cp trên. 
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4. Thrc hin phân cp, phân quyn, üy quyên theo quy djnh cüa pháp lut, 

trên co sâ phân djnh rô chirc näng, nhim vii, quyn han, trách nhim cña trng 

cp, tirng Co quan, cá th hóa trách nhim gn vói tang cung giám sat, kim tra 

và kim soát quyn hrc, bâo dam sir lãnh dao  tp trung, quân 1 thng nht, phü 

hgp vi thrn quyn cüa UBND tinh. Không phân công, giao nhim vii thuc 

chirc näng, nhim vi.j giãi quyt cüa Ca quan, don vj nay cho ca quan, don vi 

khác xir l. Phát huy tInh chü ding, sang tao  cüa ng.thi dirng du các s, ban, 

ngành, dla phuong trong vic thrc hin các nhim vii dugc giao; có co ch phi 

hp d giám sat, kirn tra và kim soát quyn lirc. 

5. Cong khai, minh bach, di rni và hin dai  hóa  hoat  dng cüa UBND 

tinh, cac sô, ngành, ca quan, dja phuo'ng; thirc hin nn hành chInh thng nht, 

thông sut, lien tçlc, dan chü, hin dai,  hem chInh, hiu hrc, hiu qua, vi Nhân 

dan phic vii và chju sir kim tra, giám sat cüa Nhân dan. 

Chuong II - 
TRACH NHIM, PHIM VI, CACH THIC GIAI QUYET CONG VIC 

vA QUAN H CONG TAC 

Diu 3. Phm vi, trách nhim và cách thwc giãi quyt cong vic cüa 

UBNDtinh 

1. UBND tinh là ca quan chap hành cüa Hi dng nhân dan tinh (HDND 

tinh), ca quan hành chInh nhà nuóc ô dja phuang, chlu  trách nhim truOc ChInh 

phii va Thu tuóng ChInh phñ, Tinh üy, HDND tinh, Nhân dan tinh v viêc thuc 

hin dy dü chüc nAng, nhim v, quyn han  theo quy djnh cüa Lust  T chüc 

chInh quyn ctja phuong và các quy djnh hen quan. UBND tinh thçrc hin chirc 

näng quán 1 nhà nu'óc & dija phuang, gop phn bâo dam sir chi dao,  quán 1 

thng nht trong b may hành chInh nba nu&c tü Trung uang dn ca sâ. 

2. Cách th&c giài quyêt cong vic cüa UBND tinh: 

a) Thào lun và quyt nghj tai  phiên hop UBND tinh; 

b) Quyt nghi bng phiu lAy kin các thành viên UBND tinh trong 

tru&ng hcrp LTBND tinh không hop; 

c) Các hinh th&c khác theo quy djnh cña pháp lu.t. 

3. Quyt nghj cüa UBND tinh phái du'çic qua nüa tng s6 thânh viên 

UBND tinh biu quyt tan thành khi biu quyt tai  phiên  hop  UBND tinh, cüng 

nhu khi sir ding phiu lAy kin cüa các thành viên LTBND tinh. Nu s phiu 

tan thành va không tan thành bang nhau thI thirc hin theo kin ma Chü tjch 

UBND tinh dã biu quyt. 
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4. UBND tinh phân cong Chü tjch UBND tinh thay rnt UBND tinh xern 

xét, quyt djnh nhthig vn d dt xut, cp bach cn phâi xi'r 1 gp thuc thm 

quyn cña UBND tinh (nhu: thiên tai, djch bnh, phông chng cháy nb,...; 

nhüng nôi dung theo yêu cu cüa cp trên, theo d nghj cüa các Bi, ngành 

Trung uiing hoäc các Ca quan có thrn quyn khác phãi xr I gtp;...) hoc 

nht'ng vn d dã th.rçic UBND tinh thng nht v chü truung, nguyen tc. Chü 

tjch UBND tinh báo cáo hoc giao Phó Chü tjch UBND tinh, Thu truâng các sâ, 

ban, nganh thay mt Chü tjch UBND tinh báo cáo tai  phiên hop UBND tinh gn 

nht v nhu'ng vn d dã quyt djnh. 

5. Can cur vào yêu cu cong tác, khá näng thirc hin và diu kin, tInh hInh 

c11 th& UBND tinh tang cixng phân cp cho co quan chuyên mOn thuc UBND 

tinh, UBND các huyn, thj xã, thành ph thrc hin mt each lien tic, thung 

xuyên môt hoc mt s nhim v, quyn han  thuc thm quyn cüa UBND tinh 

phü hçip quy djnh pháp 1ut. 

6. Trong truông hçrp cn thit, UBND tinh có th üy quyn cho ca quan 

chuyên rnôn, dan vj sir nghip cong Ip thuc UBND tinh, UBND các huyn, thj 

xa, thành ph trrc tip thirc hin mt hoc mit s nhim vu, quyn han  cüa 

UBND tinh trong khoáng thai gian xác djnh kern theo các diu kin ci th. 
A Then 4. Nhtrng van de UBND tinh thao 1un va quyet ngh 

1. Trinh HDND tinh xem xét, quyt djnh hoc thông qua các ni dung, 

vn d thuc thm quyn quyt djnh eüa HDND tinh. 

2. Các dv thão van bàn quy pham pháp Iut thuc thm quyn ban hành 

cüa UBND tinh ho.c xem xét, trInh Ca quan có thm quyn ban hành. 

3. Các dir thào d an phát trin ngánh, 11th virc; chin lurc; quy hoach;  k 

hoach phát trin kinh t - x hii dài han,  trung  han  và hang nàm; k hoach du 

tu cong trung han  và hang nàrn; k hoach tài chInh 5 näm, k hoach  tài chInh - 

ngân sách 3 nãm; dir toán ngân sách nhà nithc và phirong an phân b ngân sách 

tinh hang nàm; quyt toán ngân sách nba nuâc d báo cáo cp có thArn quyn 

theo quy djnh. 

4. TInh hInh kinh t - xã hi, quc phong - an ninh hang tháng, hng qu, 

06 tháng, cá nàm hoc nhüng vAn d quan tr9ng, dOt  XUAt va nhüng nhim vçi, 

giâi pháp chi dao, diu hành thirc hin k hoach phát trin kinh t - xã hOi,  quc 

phOng - an ninh. 

5. To chuc bO may và nhim vii, quyn han  cii th cüa ca quan chuyên 

mon thuôc UBND tinh. 
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6. Chucmg trInh cong tác cüa UBND tinh h.ng näm; kim dim cong tác 

chi dao, diu hành cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh và vic thrc hin Quy 

ch lam viêc cüa UBND tirih. 

7. Nhtng v.n d ma pháp lut quy djnh UBND tinh phâi thào 1un và 

quyt nghj. 

8. Nhüng v.n d cn thit khác thee quyêt djnh cüa Chü tjch IJBND tinh. 

Diu 5. Trách nhim, phm vi và cách thfrc giãi quyt cong vic cüa 

Chü tjch UBND tinh 

1. Trách thim, pham vi giài quy& cong vic cüa Chü tjch UBND tinh thirc 

hin thee quy ctjnh t?i  Lu,t T chüc chInh quyn dja phucing và các quy djnh 

pháp 1ut lien quan. Chü tjch UBND tinh là ngithi chju trách thim cá nhan tnthc 

pháp lut, tnróc UBND tinh, HDND tinh, Thu tuàng ChInh phü và ChInh phü v 

vic thrc hin thim vii, quyn han  theo quy djnh; cng các thành viên khác cüa 

UBND tinh chju trách nhim t.p th v hoat dng cüa UBND tinh trixcc HDND 

tinh, ChInh phü, truóc Nhân dan và truâc pháp 1ut. 

2. Cách thüc giài quyt cong vic cüa Chü tjch UBND tinh 

a) Chu tich UBND tinh có trách nhim thrc hin dy dñ các nhiêm vu và 

quyn han  theo quy ctjnh cüa Hin pháp và pháp 1ut; lath dao  toàn din và diu 

hành cong tác cüa UBND tinh; chi dao,  diêu hôa, phôi hçip hoat ding gitta các 

Phó Chü tjch UBND tinh, các Uy viên UBND tinh; lânh dao,  chi  dao,  kim tra 

hoat dng cüa các s, ngành, Ca quan, dja phuang; trirc tip chi dao,  diu hành 

các cong vic kn, quan trçng, Co tInh chin luçic trén tt cà các lTnh virc cOng 

tác thuc nhim vii, quyn han  cüa UBND tinh. 

b) Chü tjch UBND tinh phân cong các Phó ChO tjch UBND tinh theo dôi, 

chi dao,  xü 1 các cOng vic xuyên su& thuc thrn quyên cüa Chü tjch UBND 

tinh trong tüng lTnh virc cong tác cüa UBND tinh theo quy& djnh phân cOng 

nhim vi cong tác, theo quy djnh pháp lut và Quy ch nay. 

ChU tjch UBND tinh không xir 1 nhi:tng thim vi, lTnh virc, co quan, don 

vj, cong vic dã phân cong cho các Phó Chü tjch UBND tinh; không quyt djnh 

thay nh€ng vic dã phân cp, üy quyn hotc thuOc thAm quyn cüa cac sâ, 

ngành, Co quan, dja phi.rang theo quy djnh pháp lutt (trü nhctng cong vic vuçit 
qua thm quyn và tnrng hçip xét thy c.n thit do tInh ch.t, mirc d quan 

tr9ng, dtp bach cüa cong vic thi Chü tjch UBND tinh có th trirc tip chi dao 

giâi quyt cong vic dA phân cong cho các Phó Chü tjch UBND tinh hoc thuc 

thm quyn cüa cac so, ngành, co quan, dja phi.rong). TruOng hqp nhüng cá 

nhân, sO, ngãnh, dja phiiong không thirc hin nh&ng thim vii cOng vic dä phân 
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Cong theo quy djnh cüa pháp luât thI Chü tjch UBND tinh chi dao,  don dc thirc 
hin, kim dim trách nhim và xir 1' theo quy djnh pháp 1ut 

c) Chü tjch UBND tinh trrc tip giãi quyt cong vic trén Co s h so 
trInh cUa s&, ngânh, co quan, dja phuong, t chIrc, cá nhân và &rqc tng hçip 
trong Phiu trInh giãi quyt cong vic cüa Van phông UIBNID tinh duçc quy djnh 
tai Chuong III cüa Quy ch nay. Ni dung chi dao,  xü 1 cong vic th hin rO 
quan dim dng ho.c không dng , kin khác di v&i kin nghj, d xut cüa 

Co quan trInh. Tnring hcip cn thi& cn phãi xir 1 gap, Chü tjch UBND tinh 

trrc tip cho kin chi dao  giái quyt cong vic trên h so trInh cüa sâ, ngành, 

Co quan, dja phuong, t chüc, cá nhân; trên cci sâ d6, Van phông UBND tinh xr 

1 theo quy djnh. 

d) Di vói các ni dung trInh UBND tinh, Chü tjch UBND tinh ma các 
ngành, dija phwrng chua có kiên thông nhât hoc xét thây can thiêt, Chü tjch 
UBND tinh trirc tip ho.c phân công, üy quyên cho Phó Chü tjch UBND tinh 
chü trI hçp, lam vic vâi các s, ngành, co quan, dija phuong, t chüc, cá nhân 
có lien quan d xem xét, truâc khi quyt djnh. Giao Chánh Vn phông UBND 
tinh chü tn h9p, lam vic vói lath ctao các s&, ngành, co quan, t chüc, cá nhân 
có lien quan d téng hcip, báo cáo trtrâc khi trInh UBND tinh, Chü tjch UBND 

tinh quyt ctjnh. 

di) Trong tri.thng hçip cn thi& hoc pháp lut quy djnh, Chü tjch UBND 

tinh quyt djnh vic thành 1p  các t chi.'rc phéi hqp lien ngành d chi do di vcri 
mt s vn d phirc tap, quan tr9ng lien quan dn nhiêu ngánh, linh virc, nhiu 
huyn, thj xâ, thành ph và phãi xr l trong thi gian dài; quyt djnh d.t b 
phn thming trrc, giüp vic cüa t chrc phi hçip lien ngành ti Van phông 
UBND tinh hoc si, ngành, co quan lien quan. 

e) Triu tap, chü trI và quyt djnh các vn d dua ra tháo lun, quy& djnh 
tai phiên h9p UBND tinh, cuOc  h9p cUa Chü tjch UBND tinh và các Phó Chü 
tjch UBND tinh. 

g) K các quyt djnh quy phm pháp lust thuc thm quyn cüa UBND tinh; 
thay m.t UBND tinh k các van bàn cUa UBND tinh hoc üy quyn Phó Chü tjch 
UBND tinh k các vn bàn cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh trong phm vi, 
lTnh vrc, Cong vic dä phân Cong cho Phó Chü tjch UBND tinh; ban hành các van 
bàn chi do, diu hành d thirc hin thim vii, quyn hn theo quy djnh. 

h) Uy quyn cho mt thành viên LTBND tinh thay m.t UBND tinh trInh d 
an, du an, dir tháo báo cáo cüa UBND tinh tnthc HDND tinh, Thung tnrc 
HDND tinh và CC co quan khác theo quy djnh. Uy quyn cho Thu tnuông co 



quan chuyên mon thuc UBNID tinh, Chü tjch UBND huyn, thj xã, thành ph 

thirc hin mt hotc mt s nhim vi, quyn han cila Chü tjch UBND tinh trong 

khoàng thai gian xác dnh kern theo các diu kin th. 

i) Khi Chü tch UBND tinh vng mt và xét thy can thit, ChU tch 

UBND tinh üy nhirn Phó Chñ tjch Thu&ig trixc ho.c mt Phó Chñ tjch UBND 

tinh thay rnt Chü tjch UBND tinh lãnh dao Cong tác cña UBND tinh vâ giâi 

quyt cong vic do Chü tjch UBND tinh phii trách theo quy djnh. 

k) Khi Phó Chü tjch UBND tinh vng mit, Chü tjch TJIBND tinh trirc tip 

chi dao  giãi quyt cong vic ho.c phân cong mt Phó Chü tjch UBND tinh khác 

giãi quyt cong vic dã phân cong cho Phó Chñ tjch UBND tinh vng nit. 

1) Ngoài các cách thirc trên, Chü tjch UBNID tinh giâi quyt cong vic 

thông qua các hmnh thirc sau: dii cong tác; kim tra, don dc t chirc thirc hin Co 

ch, chInh sách, pháp 1utt tai Co sô giái trInh, trâ Rn cht vn cüa dii biu 

HDNID tinh; trá 1?yi kin nghj cüa cir tn; h9p báo và chi dao  xir 1 thông tin báo 

chI; tip cong dan; tip khách trong nuóc và nuc ngoâi; các each thirc khác 

theo quy djnh pháp 1ut. 

Diu 6. Trách nhim, phm vi và cách thüc giãi quyt cong vic cfla 

Phó Chü tich UBND tinh 

1. Trách nhim, pham vi giái quyêt cong vic cüa Phó Chü tjch UBND 

tinh thirc hin theo quy djnh t?i  Lut T cht'rc chInh quyn dija phu'ong và các 

quy djnh pháp 1ut lien quan. Trong pham vi linh virc, cong vic duçic phân 

công, ñy quyn, Phó Chñ tch UBND tinh thay mt Chñ tjch có toàn quyn 

quyt dnh và chju trách nhim trirc tip, toàn din, xuyên sué>t, rnQi mt truó'c 

pháp luât va truó'c Chü tich UBND tinh, UBND tinh, HDND tinh, ChInh phü, 

Thi tu'ó1g ChInh phü v nhü'ng quyt djnh cüa rnInh và nhüng nhim vu, linh 

vuc, co quan duqc phân cong theo dOi, chi dao,  báo dam tin d, cht lu'gng, 

hiu qua. 

2. Nguyen tc Phó Chü tch UBND tinh giãi quyt cong vic thxçc Chü 

tjch UBND tinh phân công: 

a) Phó Chü tich UBND tinh giñp Chü tjch UBND tinh thirc hin nhim vu, 

quyn han cUa Chü tch UBND tinh trong tirng linh virc cOng tác và pharn vi 

quyn han  duqc Chü tjch UBND tinh phân cOng, üy quyên. 

b) Trong pham vi linh virc cong vic du?c phân công, ñy quyn, Phó Chñ 

tjch UBND tinh duçic sr d%lng quyên han cüa Chü tjch UBND tinh, nhân danh 

Chü tjch UBNID tinh d lãnh dlao, chi dao,  diu hành, giãi quyêt cong vic xuyên 

suit thuc linh vrc ph%1 trách. 
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c) Phó Chü tjch UBND tinh chju trách nhim chü dng giãi quyt va quyt 
djnh các cong vic dä duçvc phân công, üy quyn. Nu có vn d lien quan dn 
lTnh virc cüa Phó ChU tjch UBND tinh khác thi trirc tip trao d&, thng nht vâi 
Phó ChU tjch do d giài quyt hoc phi hçp giài quy& thông qua Phiu trInh 
giái quyt cong vic cüa Van phOng UBND tinh. Tning hçip các Phó Chü tjch 
IJBND tinh cOn có kin khac nhau thI Phó ChU tjch UBND tinh dang ph 
trách giãi quyt cong viéc dO báo cáo Chü tjch UBND tinh xem xét, quyt djnh. 

3. Cách thirc giài quyt cong vic cüa Phó ChU tjch UBND tinh 

a) Phó Chü tjch UBND tinh tr1rc tip giái quyt cong vic trên Cu si h so 

trInh cOa sâ, ngành, cci quan, dja phucrng, t chi'rc, cá nhân và duçic thng hqp 
trong Phiu trInh giái quyt cong vic cUa Van phOng UBND tinh duqc quy djnh 

tai Chixang III cUa Quy ch nay. NOi  dung chi dao,  xir 1 cOng vic th hin rO 
quan dim dng hotc không dng , kin khác di vâi kin nghj, d xut cüa 
sâ, ngành, co quan trInh. Tnrng hçrp cAn thit cAn phái xü 1 gAp, Phó ChU tjch 
UIBND tinh trrc tip cho kMn chi do giái quy& cong vic trên h so trmnh cüa 

s&, ngành, Co quan, dja phuong, t chrc, cá nhân; trên co s& do, Van phOng 

UBND tinh xir 1 theo quy djnh. 

b) Lãnh d.o, chi dao,  kim tra, giám sat vic thirc hien các nhim vii thi 
hành pháp lu.t, các van bàn cüa co quan nhà nixâc cAp trén, cüa Tinh üy, HDND 
tinh, UBND tinh trong ngành, linh virc, co quan di.rqc phân cong phii trách; phát 
hiên va báo cáo d xuAt Chü tjch UBND tinh nhffiig vAn d cAn sira di, b sung. 

c) Chi dao,  don dc các sâ, nganh, co quan, dja phuong trInh UBND tinh ban 
hành ho.c tham mru UBND tinh trInh cAp có thAm quyn ban hành và t chirc 
thuc hiên cac chin h.rqc, quy hoach,  co ch, chinh sách, quy pham pháp 1ut, d an, 
k hoch phát trin nganh, lTnh vrc, dija phuong theo diing duOng 1& chInh sách 

cOa Dâng, pháp lust  cOa Nhà nithc, ph hqp vâi các van bàn chi do cüa cAp trén, 
cüa Tinh üy, FIDND tinh, Thung trirc HDND tinh và tInh hInh thrc t cüa dja 
phuong, bão dam tInh khá thi, hiu qua cao và tin d theo thOi gian yêu cAu. 

d) Chü trI giâi quyt nhng vAn d cAn ph6i hqp lien ngành và xem xét, 
giâi quyt nhU'ng kin nghj cüa các sO, ngành, co quan, dja phuong thuOc thAm 
quyn cüa Chü tjch UBND tinh trong phm vi thrçic phân cong. 

di) EMi vói các nOi  dung trInh UBND tinh, Chü tjch UBND tinh ma các 
ngàrih, dja phixong chua có kin thong nhAt hoc xét thAy cAn thit, chO trI hop 
hoc giao lânh dao  Van phOng UBND tinh chü trI hop, lam vic vOi lath dao  s, 

ngành, co quan, t chüc, Ca nhân có lien quan d thng hqp, rà soát, báo cáo tri.róc 

khi quyt djnh. 
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e) Djnh k' hang qu ho.c dOt  xu.t, Phó Chü tjch UBND tinh kim tra các 

mt cong tác thuOc chüc nàng, nhim vi duçic giao cia các s&, ngành, cci quan, 
dja phucmg và các vn d quân 1 khác duccc Chü tjch UBND tith phân cong. 

g) Trong qua trInh lam vic, kim tra cong tác, chi dao  giài quyt cong 

vic duqc phân cong ph trách, nu có vn d cp bach không thuOc  llnh virc 

phii trách nhirng các dan vj do xin kin cn giài quyt ngay thI Phó Chñ tjch 
UBND tinh trao cti ngay cho Phó Chü tjch UBND tinh phii trách 11th virc do 
bit d giâi quy&; nu có kin giài quyt khác nhau thI Phó Chü tjch chü trI 
báo cáo Chü tjch UBND tinh quyt djnh. Tru&ig hqp vn d don vj xin kin 
không thueic linh vrc mInh ph%t trách, ma không dtp bach, yêu c.0 don vj do g1ri 
van bàn hotc trirc tMp báo cáo dng chI Phó Chü tjch UBND tinh phii trách llnh 

virc do chi dao  giâi quyêt. 

h) T chirc vic phi hqp vói co quan cüa Trung uong dóng trên dja bàn 

tinh d thrc hin các thim vii, quyn han  theo quy djnh cña pháp lut. 

i) K thay Chü tjch UBND tinh các van bàn thuOc th.m quyn cüa Chü 

tjch UBND tinh hotc van bàn thuOc  thm quyn cüa UBND tinh dà duçic UBND 

tinh thông qua trong pham vi llnh virc, cong vic duqc Chü tjch UBND tinh 
thêng that phân cong (tth các van bàn quy pham pháp lu.t) và hithng d.n, kim 

tra viêc thi hành các van bàn do. 

k) Hang tun các Phó Chü tjch UBND tinh tng hqp tIth hInh cong vic 

mmnh phii trách báo cáo Chi tjch UBND tinh t?i cuOc hçp giao ban cüa Chü tjch 
, , , , , .n P P 2 

va cac Pho Chu tch UBND tith (dir kien sang thu Hai hang tuan). Trong chi 
dao diu hành, nu có v.n d lien quan hoc thuOc linh virc Chü tjch UBND tinh 
trirc tip phi,i trách, nhttng v.n d phát sinh ngoài k hoach, thung vn d chua 
duçic quy djnh, các Phó Chü tjch chü dng d xu,t, báo cáo Chü tich UBND tinh 
quyt djnh; nu v.n d thuOc thm quyn cüa UBND tith thI báo cáo Chü tjch 

UBND tinh d dtxa ra phiên h9p UBND tith thão 1un, quy& djnh. 

1) Ngoài các cách thüc trén, Phó Chü tjch UBND tith giâi quyt cong vic 

nhi.r quy djnh tai  dim I, khoàn 2, Diu 5 Quy ch nay. 

Diu 7. Track nhim, phm vi và cách thtIc giãi quyt cong vic cüa 

Phó Chü tch Thuông trlyc UBND tinh 

1. Phó Chü tjch Thu?ing trVc UBND tinh do Chñ tjch UBND tinh phân 

cong trong s các Phó Chü tjch UBND tinh. 

2. Phó Chü tjch Thuông trirc UBND tinh duqc Chü tjch UBND tinh Ciy 

quyn bAng van bàn giâi quy& mOt  s6 cong vic cüa Chü tjch UBND tith và lãnh 

dao, diu hành cong tác cüa UBND tinh khi Chü tjch UBND tinh di yAng và di.rçc 
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üy quy&n; báo cáo k& qua th%rc hin và chju trách thim truâc pháp 1ut, truóc 
Chü tjch UBND tinh v viec giái quyt nhüng cong vic thrqc üy quyn. 

Diu 8. Trách nhim, phim vi và cách thtrc giãi quyt cong vic cüa 
Uy viên UBND tinh 

a a A 1. Uy vien UBND trnh thirc hiçn day du cac nhiçm vi, quyen h.n theo quy 
djnh pháp lutt va phân cong cong tác cüa Chü tjch UBND tinh; có trách thim 
tham gia giâi quyt các cong vic chung cüa tp th UBND tinh; ci.'ing tp th 
UBND tinh quyt djnh và chju trách nhim di vâi các vn d thuc nhim vii, 
quyn han  cüa UBND tinh. 

2. Thirc hin nghiêm tue các quyt djnh cüa UBND tinh, Chü tjch UBND 
tinh; không dixqc phát ngôn và lam trái vOi các quyt djnh cüa UBND tinh, Chü 
tjch UBND tinh. Tnr&ng hqp có kin khác vOi các quyt djnh do thI vn phái 
chip hành nhung dugc trmnh bay kin vâi tp th UBND tinh, Chü tjch UBND 
tinh v vn d dO và dixcic báo lixu kin; nu cO can cü là quyt djnh do trái 
pháp luat  thI phãi báo cáo ngay vói ngithi ra quyt djnh và c1 xut xr l kjp 
thi. Nu nguñ ra quyt djnh vk bâo liru kin thI cO quyn báo cáo vâi co 
quan có thm quyn cp trên. Nu vi pham tüy theo tInh chat, müc dO sê kim 
dim lam rô trách nhim trithc tp th UBND tinh. 

3. Cách thüc giãi quyt cong vic cüa Uy viên UBND tinh 

a) Chü dng, tIch c%rc, kjp th?i nghien cüu, d xu.t vci UBND tinh, Chü 
' A , • 7 A tch UBND trnh cac van de vumg mac trong thirc tien, cac chu tri.rcmg, Co che, 

chInh sách, van ban quy phm pháp 1ut, các giái pháp, bin pháp, chi ctao cAn 
thit thuOc thAm quyn cüa UBND tinh trong và ngoài llnh virc mInh phii trách. 

b) Chü dng, tIch circ rà soát, báo cáo, d xuAt lam vic vài Chü tjch 
UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh và các Uy vién UBND tinh khác v các 
cOng vic cüa UBND tinh và các cong vic khác có lien quan hoc thAy cAn thit. 

c) Chi dao,  theo dôi, hi.râng dAn, kim tra vic thi hành chInh sách, pháp 
lut, vic thrc hin chisong trInh, k hoach và các quyt djnh cüa UBND tinh, 
Chü tjch UBND tinh v ngành, 11th virc duqc phân cOng ho,c üy quyn cüa 
UBND tinh, ChU tjch UBND tinh. 

7 , , 

d) Phâi có trách thim tham dr day dü, chuân bj k5, the hin rO quan 
dim, chInh kin, trách thim cüa mIth trong các phiên hp UBND tinh, cuOc 

HOi tp the lAnh dao  UBND tinh; thào 1u.n, biu quyet tai  phiên h9p HOi  nghj 
UBND tinh; trâ Ru dung thai han,  dAy dü vá néu rO kien trong Phieu lAy kien 
thành viên UBND tinh. 
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d) Chñ dng chü trI h9p vOi các s&, ban, ngành, co quan, dja phucing, th 
chirc, cá nhân có lien quan d giái quy& cong vic dixcic phãn cong theo thAm 

quyn hoc thào 1uQ.n, th6ng nht nhing vn d con cO kin khác nhau giüa 

các cci quan trithc khi trInh UBND tinh, Chñ tjch UBND tinh. 
9' I' A 'A P •9' A A 

e) Ngoai cac each thiic tren, Uy vien UBND trnh giai quyet cong vic nhi.r 

quy djnh tai dim 1, khoãn 2, diu 5 Quy ch nay. 

g) Mi Uy viên UBND tinh duçic c.p tài khoàn trên các h thng thông 
tin, d€i lieu cüa UBND tinh d than, gui tài 1iu hçp, trao di ' kin, giài quyt 
cong vic hoc khai thác thông tin, d 1iu phic vii Cong tác chi do, diu hành 

theo thm quyn. 
Diu 9. Trách nhim, phm vi Va cách thü'c giãi quyt cong vic cüa 

Thu trtrrng s&, ngãnh, co' quan thuc UBND tinh 

1. Thu truâng si, ngành, Ca quan chju trách nhim cá nhân, trirc tip và 

toàn din trithc UIBND tinh, Chü tjch UBND tinh và truàc pháp luat  trong xem 

xét, quy& djnh các v.n d thuc thm quyên ho.c khi duçic UBND tinh, Chü 

tjch UBNT tinh phan công, üy quyn, giao nhim vi, bao gm câ cong vic dã 
phân cong hoc üy thim cho cp phó; uu tiên thñ gian, ngun lirc và chju 

trách nhim ye cong tác xây dirng th ch& co ch& chInh sách, chin luçic, quy 
hoach, ke hoch va nhrng nçi dung quan ly nha nucic khac. Khi tham muu, de 
xu.t UBND tinh, Chu tjch UBND tinh giâi quyt cong vic phái nêu rô co sâ 
pháp 1, thm quyn, quan dim, kin nghj rô phuong an giãi quyt cong vic và 

chju trách nhim v n,i dung tham mini, d xu.t. 

2. Thirc hin nghiêm tüc, day dü, kjp thai kS' luat, k' ciscng hành chInh, 
trong do có cac quyt djnh, chi do cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh, Phó 
Chü tjch UBND tinh; không duçrc phép phát ngôn và lam trái vói các quyt 
dinh, chi dao cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh 

theo nguyen tc tp trung dan chü. Tnrông hçip Co kin khác vói quy& djnh, 

kt luan, chi do cüa cp trén thI vn phái chip hành nhung duge trInh bay vâi 
UBND tinh, Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh và duçic bào km 
kin. Tru&ng hçp cham ho.c không thirc hin duqc, phâi kjp thii báo cáo rO 

nguyen nhân. Khi có can cu 
là quyt djnh do trái pháp 1u.t, thI phái báo cáo 

ngay vi ngui ra quyt djnh bang van bàn. Thy theo tInh chat, mirc d, hau qua 

s kim dim lam rô trách nhim truâc tap th UBND tinh, tnthc Chü tich 

UBND tinh và xu 
l theo quy djth cüa Dâng và Nhà nu1c trong trixO'ng hçp vi 

pham quy djnh nay. 
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3. Phtm vi, cách thrc giãi quyt cong vic cüa Thu tnrO'ng sO', ngành, ca quan 

a) Trirc tip, chü dng, tIch crc giài quyt cong vic hoc phân công, ñy 
quyn Phó Thu tru'O'ng cu quan theo dôi, chi dao,  thirc hin môt hoäc mt s 
nhim viii cii th thuc pharn vi thm quyn cüa ca quan. Khi vng mt va nu 
thy cn thit, üy nhiêm môt Phó Thu tru&ng cci quan diu hành, giài quyêt cOng 
vic cüa ca quan. 

b) Thirc hin, chi dao  xü l cOng vic trên môi tru&ng din tü, bâo dam rit 
ngn thO'i gian xu 1, cOng khai, minh bach  gn vói trách nhirn giái trInh; chju 
trách nhiêm truóc UBND tinh, Chü tjch UBND tinh v cong tác di mO'i, hin 

dai hóa  boat  dng cüa co quan mInh ph trách. 

c) Quyt ctjnh theo thm quyn, trInh UBND tinh, Chü tjch UBND tinh 
quyt djnh ho.c tham mu'u, trInh Co quan có thm quyn quyt djnh các vn d 
lien quan dn chüc nàng, nhirn v thuc ngành, linh virc quãn l trr tru'ông hcrp 
1ut chuyên ngành có quy dljnh khác. 

d) D cao trách nhim Ca nhân, thixc hin dung quyn han, nhim vi du'c 
giao (k cà các vic duqc üy quyn); khi tham muu giãi quyt cong vic hoc 
ducic xin kin, phâi th hin rô chInh kin là dng hay không dng , thng 
nht hay không thng nht, phü hçp hay khOng phü hçp; khOng tham muu, trã 
!O'i chung chung; không chuyn cong vic thuc nhim vçi, thm quyn cüa mInh 
cho UBND tinh, Chü tjch UBND tinh hoc dun dy nhim vi cho các Ca quan 
khác; khi diiçc ly kin phãi trâ lO'i b&ng van bàn trong thO'i han  tfr 03 dn 05 
ngãy lam viêc k ttr ngày nhn duqc van bàn hOi kin (tüy theo tInh chit cong 
vic) hoac theo thO'i han  nêu trong bàn 1.y kin, ni dung trà lôi dy dñ, rô 
rang bang van bàn v cac vn d lien quan dn chirc näng, nhim vii thuc pham 
vi ngành, lTnh virc quãn l theo d nghj cüa sO', ngành, Ca quan, dja phuo'ng, t 
chuc, cá nhan có lien quan; không giãi quyt các cOng vic thuc thm quyn 
cüa ca quan khác. 

Khi dugc mO'i h9p, Thu tru&ng các sO', nganh, co quan phài trrc tip hoc 
ñy quyn cho cp phó tham dr h9p và k biên bàn h9p. kin ciia lành dlao  dr 
h9p là kin chInh thirc cüa don vi;  tuyt di khong d xáy ra tInh trang thiu 
nht quán gifla kin cüa Thu trithng ca quan và nguO'i du'çic üy quyn dir h9p 
trong vic giãi quyt cüng mt vn d, cüng mt cong vic cii th (nu üy quyn 
cho nguO'i khác dr hop phài chu trách nhim v nhU'ng kin phát biu cüa 
nguO'i du'qc u quyn). 

d) Trçrc tip chi dao  xây dirng và ban hành Quy ch lam vic cüa sO', 
ngành, co quan, trong do phâi ca th hóa trách nhim cá nhân trong tüng khâu 
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cCia qua trInh xü 1 cong vic, quy dnh ciii th thi hn xir 1' cong vic và trách 

nhim kirn tra, don dtc, giám sat vic thrc hin dn kt qua cui cñng. Chi do 

rà soát 1oi bó bót nhüg vic phái phéi hqp lien ngành trên tinh thn Co quan 

nào thrçc giao chü trI thI chlu trách nhim dn cüng. 

e) Di vâi nhüng vn d thuc thm quyên nhung ni dung phirc tap, có 

tInh lien ngành, con ' kin khác nhau, dä phi hçip xir 1' nhung khOng thng 

nht thI Thu truàng cci quan chñ trI xem xét, quyt dnh. 

g) Di vâi nhitng van bàn, d an, dir thâo trinh UBND tinh, Chü tjch 

UBND tinh ma cOn kin khác nhau giUa các sâ, ngành v nhüng ni dung chO 

yu cOa ni dung trinh thI Thu trithng cci quan chü tn phài trirc tip lam vic vói 

Thu tru&ng cci quan cO kin khác vâ Thñ tru&ng cci quan có lien quan d trao 

di, thng nht trithc khi trInh UBND tinh, Chü tch UBND tinh. 

h) Dng thii vói vic trinh UBND tinh, Chü tjch UBND tinh các van bàn, d 

an, báo cáo d trInh cp có th.m quyn thI Thu tnthng cci quan chü tn phài chü dng 

phti hcip, lam vic tIch circ, hiu qua vO'i các cci quan lien quan v ni dung van bàn, 

d an, báo cáo do và nhung vn d lien quan d nâng cao cht lucing, kjp 'dn do va 

tao dng thun, thng nht trong qua trInh thâm djnh, ban hãnh, phê duyt. 

i) T chüc thirc hin các van bàn quy pham pháp 1ut, quy hoach, k 

hoach, quyt dlnh,  van bàn sau khi dugc cci quan có thtm quyn phê duyt. 

k) GiOp UBND tinh quân l nhà nuic di vi các doanh nghip, t chirc 

kinh t tap th& kinh t tu nhân, các hi và các t chirc phi chInh phü thuc cac 

linh virc quàn 1,2 theo quy djnh cüa pháp luât. 

1) Cách thirc giài quy& cong vic khác thu quy djrth tai  dim 1, khoàn 2, 

diu 5 Quy ch nay. 

Diu 10. Trách nhim, phm vi và each thü'c giãi quyt cong vic ella 

Chánh Van phOng UBND tinh 

1. Chánh Van phOng UBND tinh chi dao  cci quan Van phOng UBND tinh 

thiric hin dy dü chuc nang, nhirn vii, quyên han  cña Van phOng UBND tinh 

trong tham muu, giüp vic, phiic vii UBND tinh, Chü tjch UBND tinh, các Phó 

Chü tch UBND tinh theo quy djnh pháp 1u.t. 

2. Giüp Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh nrn tInh hinh heat 

dng cOa UBND tinh, các sO', nganh, cci quan, dja phuo'ng; tng hçip tInh hInh 

hot dng ella UBND tinh; d xu.t vói ChU tjch UBND tinh, Phó Chll tch 

UBND tinh vic phân cong các sO', nganh, cci quan nghiên cO'u, tham mu'u, 

XUtt nhüng vn d v chll trucing, chInh sách, cci ch quàn l, quyt dinh xà l 

cOng vic cu th thuc chO'c nàng, nhim vi quân l nhà nuóc. 
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3. Là ngui phát ngôn cüa UBND tinh. Giüp Chü tjch UBND tinh, Phó 
Chü tjch UBND tinh tip nhn, xr 1 thông tin báo chI, du&ng day nóng phán 
ánh lien quan dn các linh virc chi dao,  diu hành cüa UBND tinh, Chü tjch 
UBND tinh. T chüc, quán 1 cung cp kjp thai, chInh xác thông tin phiic vi chi 
dao, diu hành cüa UBND tinh, Chü tjch, các Phó Chü tjch UBND tinh. 

4. Th6ng nht quãn 1 và sir ding mang tin h9c cUa UBND tinh, 1rng diing 
cong nghê thông tin d nâng cao hiu qua cong tác chi do, diu hành, trao di 
thông tin, phi hqp cong tác gifla các sâ, nganh, c quan, dja phuong. 

5. Kim tra, rà soát v thm quyn, trInh tir, thu tVc,  sir dng b trong chi 
dao, diu hành, th thüc, hmnh thüc, k5fr thut trInh bay van bàn dái vâi h sc 
cong vic do co quan, don vj trInh UBND tinh, Chü tjch UBND tinh và chju 

trách nhiêm v kin kim tra, rà soát cüa mInh, không phãi chju trách nhim 
v nOi  dung van bàn do sâ, nganh, co quan, dja phi.icmg chü trI dã trInh. 

6. Khi trInh Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh ban hành van 
bàn giao nhim vii ciii th cho s&, ban, ngânh, Co quan, dja phucmg c.n tham milu, 
ghi rô thai hin thc hin, thai han  hoàn thàth, thai han  báo cáo và giao ngixai 
dt'rng d.0 mt co quan, dja phixcing chü trI thrc hin. Thai gian Van phông 
UBND tinh tham mixu giao thim vi cho các don vi, dja phrnmg phái dam bâo 
thôri gian, tin d báo cáo theo yêu c.0 và thai gian d co quan chirc nãng dam 
nhn vic tham mu'u dung quy djnh, có cht hrgng.Thithng xuyén theo dôi, dOn 
dc, kim tra vic thirc hin cac quyt djih, chi thj, van bàn chi dao  cüa UBND 
tinh, Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh; kin nghj v&i Chu tjch 

9 A A A A A 9 A A UBND trnh ye cac biçn phap nang cao hiçu lrc, hiçu qua cong tac theo doi, don 
dc, kim tra vic thiic hin thim vi cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao. 

7. Xây dirng, trInh UBND tinh thông qua Quy chê lam vic cüa UBND tinh 
và giüp UBND tinh theo döi, kim tra vic thirc hin Quy ch lam vic. Giüp Chü 
tjch UBND tinh ph& hqp xây dirng Quy ch phi hçip cong tác giUa UBND tinh 
vói Thing trirc HDND tinh, Tôa an nhân dan tinh, Vin Kim sat nhân dan tinh, 
Uy ban M.t trn T quêc Vit Nam tinh và các t chüc chInh trj - xã hi tinh; 

8. Chju trách nhim v cong tác báo mt cüa TJBND tinh theo quy djnh 
pháp 1ut; 

9. Thc hin nhirn vi khác ducic UBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao. 

Diu 11. Quan h cing Mc cüa UBND tinh 

1. UBND tinh giu mi lien h thumg xuyén vâi Chinh phü, Thu tl.r&ig 
ChInh phü, các co quan có lien quan cüa Trung uong, các co quan cüa Dáng, 
Doàn dai  biu Quc hOi  tinh, HDND, Vin Kim sat nhân dan, Toà an nhán dan, 
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Uy ban Mt tr.n T quc và các t chüc chInh trj - xã hi tinh theo chüc näng, 

thim vi Va th.m quyn. 

2. UBND tinh phi hqp cht chë vâi Thuô'ng trrc HDND tinh trong vic 

chu.n bj chuong trInh, nOi dung lam vic cüa k' hpp Hi ctng nhân dan, cac 

báo cáo, d an trInh HDND; giái quyêt các v.n d nay sinh trong qua trInh thirc 
hin Nghj quyt cüa HDND tinh v nhim vi kinh t - xã hi, an ninh - quc 

phông cüa dja phucnig; nghiên ci'ru giài quyêt theo thm quyên các kin nghj cüa 

HDND và các Ban cüa HDND tinh; trà l?yi ch.t vn cüa dai biM HDND tinh, dai 

biu Quc hi tinh. 

3. UBND tinh ph& hqp chtt chê vri Uy ban M.t trn T quc Va các t chüc 
chinh tn - xa h91 trnh cham lo, bao v quyen va lçn ich hqp phap, chinh dang cua 
Nhãn dan; to diu kin d Uy ban M.t trn T qu6c và các t chüc chinh tn - xã 
hi tinh tuyên truyn, v.n dng Nhãn dan tham gia xây drng và cüng c chmnh 
quyn Nhân dan, t chüc thrc hin chinh sách, pháp lut cüa Nba nuôc, giám sat 

và phàn bin xä hi di vâi hoat dng cüa chInh quyên dja phucmg. UBND tinh có 
trách nhirn thrc hin ch dthông tin báo cáo tInh hInh cüa dja phtrong cho Uy 
ban Mat trçin To quoc va cac to chuc chmh tq - xa hQi tinh; lang nghe, giai quyet va 

trà ki các kin nghj cüa Uy ban M.t trin T quc vàcac ti chüc chInh tn - xâ hOi 
tmh ye xay dirng chmh quyen va phat tnien kmh te - xa hçi a da phuang. 

4. T.JBND tinh phi hçip vâi Vin Kim sat nhân dan, Toà an nhân dan tinh 

trong vic d.0 tranh phông, chng ti pham, các hành vi vi pham Hin pháp và 

pháp !ut; giU vfng kS' 1ut, k cuccng hành chInh; tuyên truyn giáo diriC pháp 

1u.t; thirc hin các mic tiêu kinh t - xà hi và các chü trucmg, chInh sách cüa 

Dâng, Nhà nucc. 

Diu 12. Quan h cong tác gifra các Thu trirOng các s&, ngành, co 

quan vri các co' quan, don vj khác thuc tinh. 

1.Thü truông các sâ, ngành, co quan khi giài quyt cong vic thuic thm 

quyen cua mmh Co lien quan den chuc nang, nhiçm vi cua so, nganh khac, that thiet 

phài l.y kin cüa Thu inr&ng co quan do. Vic ly kin dirge th%rc hin bng meit 
trong hai hInh thurc: Mô'i hQp d bàn bac trirc tip hoc 1.y kin b.ng van bàn: 

a) Khi t chrc cuc hp d 1y kin, co quan chü tn t chi'rc cuc h9p 

phâi có trách thim cung ctp thông tin và gui h so, tài 1iu cho CaC co quan 

duçic m?i dir hQp cho kin trithc khi t chüc cuic hçp. Khi duqc m?i dr hpp 
c1 xin 2 kin, Thu tnr&ng các sâ, ngành, co quan phái trirc tip hoc üy quyn 
cho c.p phó tharn d%r hpp Va k biên bàn hçp. ''kin cüa lânh dao d!r hçp 1à 
kien chrnh thuc cua don v; tuyt doi khong de xay ra trnh trng thieu nhat quan 
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giüa kin cüa Thu trir&ng co' quan và nguii duc ày quyn dir h9p trong ViC 

giái quyt cüng mt vn d, cüng mt cong vic th. Tri.thng h9p không th 
tham du' hop vi 1 do khách quan, thI chm nht 01 (met) ngày lam vic k tir 

ngày t chüc cuôc h9p xin kin, Thu trung co quan phài k van bàn tham gia 
kin cüa dcm vj mInh và gài Co quan chñ trI. 

b) Trung hcip 1y kin bang hInh thuxc van bàn, co quan chü trI có trách 
nhim cung cp dy du thông tin, h so, tài 1iu có lien quan cho co quan du'qc 
1y kin. Thu tnrâng các sâ, ngành, co' quan duc 1y kin phài trá !èi bang 
van ban trong thi hn quy djnh (nu pháp 1u.t hoc ca quan cp trên quy djnh 
thai hn 1y kin và trã lài di vôi cong vic do thI co quan 1y kin phái nêu 
rO thai hn trà lôi; nu không quy djnh th?i hn 1.y kin vã trà kyi di vai cong 

vic do, thI trong thai hn tir 03 dn 05 ngày lam vic k tr ngày nhn dr?c  d 

nghj, Thu trithng các s&, ngành, Co quan duc 1.y kin b.t buc phái có van bàn 
trâ Ri và chju trách nhim v ni dung trã Iai cüa mInh. Nu qua thOi h?n  quy 
djnh ma Thu trtthng các sâ, ngành, co quan duçc 1y kin không trã Ryi thI Thu 
tnthng các s, ngành, Co quan chü trI sê chü dng tham mu'u giãi quyt COng VC 

dUVC giao, dng thai báo CáO Chu tch UBND tinh d xem xét, xà 1 trách nhim 
di vai Thñ tru&ng CáC s&, nganh, co quan duçc ly kin nhung không trà lOt 

2. Di vai nhU'ng vn d vuçYt thm quyn, Thu truO'ng CáC sO', ngành, Co.  

quan phãi chü dng phi hcip vO'i các co quan có lien quan, tham mu'u trinh 
UBND tinh hoc Chu tch UBND tinh xem xét, quyt dlnh. 

3. Di vÔi Các Cong vic cn thit phâi ban hành các quy trinh lien thông, 
phi hçip gitta cac sO', theo chàc näng, nhim vii dluçYC giao, ThU triiâng các sO', 
ngành, Co quan thU tn CO trách nhim phi hqp vO'i các don vj lien quan xây 

dirng quy trInh lien thông phi hcip, trInh UBND tinh. 

Diu 13. Quan h cong tác gifra Thu truông các s&, ngành, co' quan và 
'7 . - A Chu t1ch UBND cac huyen, th xa, thanh pho. 

1. Thu tru'O'ng các sO', nganh, co quan khi giãi quyt Cong vic thuc thm 
quyn nhi.rng có lien quan dn chñ'c näng, nhim vu, da bàn quán I' hành chInh 
cUa UBND các huyn, thj xã, thành ph, thI phãi 1y kin cUa ChU tjch UBND 

các huyn, thj xa, thành phô do. ChU tjch UBND các huyn, th xâ, thânh phô 
duqc ly kin, phãi trá lai bang van bàn theo dàng thai han  yêu c.0 cUa Thu 

tru'âng các sO', ngành, co quan trong thai han  ttr 03 (ba) dn 05 (näm) ngày lam 

vic k ttr ngày nhn duçic d nghj và chju trách nhim v ni dung trà lO'i cUa 

mInh (tru&ng hcip cn giài quyt các nhirn vi,i cap bach, dt xuât theo yêu câu 

cOa Trung u'ong, cUa tinh, thai han  yêu cu trã lO'i có th sO'm han); nu qua thO'i 

han yêu CU ma ChU tjch các huyn, thj xä, thành ph dtxqc lAy ' kin không trá 
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Ryi, thI Thu tru'ö'ng các sô, ngành, co quan tng hgp danh sách, báo cáo Chu tich 

UBND tinh xem xét, xir 1 trách nhim theo quy dtnh. 

2. Khi Chü tjch UBND các huyn, thj xã, thành phô có d nghj lam viêc 

vói Thu trir&ng cac sâ, ngành, Ca quan v nhtng van dê lien quan dn lTnh virc 

quàn 1' chuyên ngành, can chuan bj k ni dung và gñi tài 1iu truc cho Thà 

truóng các sô, ngành, co quan do. Thu trung các sO,, ngành, Co quan phài trrc 

tip hoc phân cong cAp phó lam vic vôi Chñ tjch các huyn, thj xa, thành ph. 

3. Thu tru&ng các sO', ngành, Ca quan có trách nhim giài quyt các d 

ngh cUa ChÜ tjch UBND các huyn, thj xã, thành ph theo thAm quyn và phài 

trà lôi b&ng van bàn trong thO'i gian không qua 03 (ba) ngày lam vic, k tü' ngày 

nhn duçc van bàn d nghj nu không phài xin ' kiên cüa Co quan khác và 

k.hOng qua 07 (bay) ngày lam vic, k tilt ngày nhn duçic van bàn d nghj nu 

phái xin kin cüa co quan khác v ni dung cong vic lien quan. Tri..rO'ng hqp 

vAn d do vuç1t thAm quyn cña Thu trithng các sO', ngành, cci quan hoãc không 

th giài quyt theo diing thO'i gian quy djnh thI Thu tru&ng các sO', ngành, cci 

quan phâi có van bàn trâ IO'i cho Chü tch UBND các huyn, thi, xã, thành ph d 

nghj bit. Tru'O'ng hçip hêt thO'i han  theo quy djnh nêu trên, Thu tru'âng các sO', 

ngành, cci quan chua có van bàn trá 1O'i vic giài quyêt các dê nghi,  cña mInh, 

Chili tjch UBND các huyn, thj xã, thành ph báo cáo ChÜ tjch UBND tinh xem 

xét, chi dao  cci quan có trách nhim, thAm quyn d giái quyt. 

4. Thñ truOng các sO', ngành, cci quan phâi thuO'ng xuyên phoi hçp vói Chili 

tjch các huyn, thi, xã, thành ph huO'ng dn nghip vçi, kim tra, dOn dc cci 

quan chuyên mon thuc UBND các huyn, thj xã, thành ph trong vic thuc 

hin pháp 1u.t và các quy djnh cilia ngành. 

Chu'o'ng III 
TRACH NHIM, QUY TR!NH GIAI QUYET CONG VIEC 

Diu 14. Các 1oi cong vic trInh UBND tinh, Chü t1ch UBND tinh 

1. Các du tháo tO' trInh, báo cáo, van bàn khác d trmnh, báo cáo các cAp có 

thAm quyn. 

2. Các dir thão van bàn quy pham pháp lust. 

3. Các h so thu tiic hành chInh theo cci ch rnt cü'a và rn4t cilia lien thông. 

4. Các dir thào quyt dljnh, chi thj, van bàn khác thuc thAm quyn ban 

hành cilia UBND tinh, Chili ti,ch UBND tinh. 

5. Các cong vic do Chili tjch UBND tinh, Phó Chili ti,ch UBND tinh chi 

dao tnjc tip ho.c do Van phOng UBND tinh d xuAt. 
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.x . ,. , . Then 15. Yeu cau doi vo'i ho so', van ban trinh UBND tinh, Chu tich 
UBND tinh 

1. Sä, ban, ngành, co quan, da phucmg phãi lap  ho so' cong vic trInh 
UBND tinh, Chü tjch UBND tinh theo các quy djnh pháp luat  và quy djnh tai 

h Quy che nay. 

Di vi cac h so trinh UBND tinh, Chñ tjch UBND tinh ma theo quy 
djnh cüa pháp luat  yêu c&u phãi có tài 1iu kern theo thI phái tuân theo quy djnh 
pháp luat  do. 

2. H so trinh UBND tinh, Chü tjch UBND tinh bao gm: 

a) Ti trInh hoc van ban, báo cáo cüa co quan chü frI trInh; 

D6i vâi cac h so trInh UBND tinh, Chü tich UBND tinh ma theo quy 
dnh cua phap 1utt yeu cau phai co tai liçu kern theo thi phai tuan theo quy dnh 
cüa pháp 1u.t do. H so có kern theo d tháo vAn ban trInh UBND tinh ban hAnh 
theo th.rn quyn (bao gm: dir thão các vAn ban quy phm pháp luat,  quyt djnh, 
chi thi, ct an, dir an, d an, chirong trinh, k hoach) ho.c dr thão vn ban trInh 
UBND tinh, Chü tjch UBND tinh cho ' kin trithc khi gui, trInh cap cO thrn 
quyn thI phâi có T trInh th hin dy dü nhü'ng ni dung sau: 

NOi dung Ti trInh dam bâo ngn, gçn, d hiu và thuyt minh rô nhUng 
ni dung sau: co s& chInh trj, co s& pháp 1, Co 5& th%rc tin cüa vAn d trInh; 
thAm quyn chAp thuan,  phê duyt; 1jchsir vAn d trInh (neu rô trInh tr thu ti1c, 
qua trrnh chuan b, viçc thrc hiçn cac ket lu.n chi dao  da co, cac bixac tiep theo 
cAn phâi thrc hin); tOrn tt ni dung trInh; kin cüa các co quan lien quan Va 
vic tip thu, giái trInh cüa co quan chü tn, nhung vAn d Co kin khác nhau 
(neu co); nhung van de can xin y kien cua UBND trnh, Chu tch UBND trnh 

A ..,. (neu co); quan diem va kien ngh, de xuat ro phuong an giai quyet (trong do, co 
quan chü trI phâi the hin rô quan diem ye nOi  dung trInh có darn bão dung quy 

A.. . , .. . A dnh phap luat  hay chtra, dong thai, neu ro cac kien ngh, tham muu de xuat 
, , , . . . . UBND trnh co y kien thong nhat, hoac  khong thong that doi voi ni dung trrnh). 

D& vO'i các d an, dir tháo vAn ban quy phm pháp luat  trInh UBND tinh d 
trInh HDND tinh, co quan chü trl soan tháo có trách thim lAy kin cac co quan 
có lien quan, Uy ban M.t tran  T quc Vi@ Nam tinh và các th chirc chInh trj - xA 
hôi, cac da phixong có lien quan; tip thu, giãi trInh dAy dü trixâc khi trInh UBND 
tinh, Chñ tjch UBND tinh. 

b) Dr tháo vAn ban trInh UBND tith, Chü tjch UBND tinh, Phó ChO tjch 
UBND tinh k, ban hành, có dóng dAu treo cüa co quan chü trI trInh. 

c) Báo cáo thAm djnh (nu co). 



20 

d) ' kin cüa các co quan lien quan dn vn d trInh (nu co). 

d) Bàn tng hçrp kin và giái trInh v ni dung d1r thào van ban (nu co). 

e) Các dr tháo van bàn huâng dn thi hành (nu co). 

g) Các tài lieu khác có lien quan theo quy djnh pháp 1ut (bàn d, bàn ye, 

biu d& hInh ành nu co). 

3. H so trInh UBND tinh, Chü tjch UBND tinh phài dung th.m quyn 
giáiquyt cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh và phài ducc nguñ có thm 

quyen ky, dong dau dung quy dnh. 

4. H so trInh UBND tinh, Chü tjch UBND tinh cüa các Ca quan trong h 

thing hành chInh nhà nuóc phái duqc gCri dithi dng van bàn dien  tü có k' s 

ding th.m quyn (kern theo file duói dng MS Word, MS Excel) qua Tric lien 
thông van bàn, trü trithng hqp có yêu cu khác. Trung hçip chi.ra kt ni vo'i 
Triic lien thông van bàn thI giri an bàn giy. Riêng van bàn met, thrc hién theo 

quy djnhvbaove bI mtnhà.iwóc. .: 

5. H so trInh UBND tinh, Chü tjch UBND tinh phâi di.rcic gui dng thñ 

dn Van phông UBND tinh (kern theo file dithi dng MS Word, MS Excel). Van 
phông UBND tinh tip nhn, xir 1, l.p danh miic theo dOi qua trinh xü l các h 
so trInh UBND tinh, Chü tjch UBND tinh, duqc lixu tri'r theo quy djnh. 

6. Van phông UBND tinh xtr 1 h so trInh UBND tinh, Chü tjch UBND tinh 

khi nh.n di.rqc h so giy hoc h so dien tü cüa s&, ngành, co quan, dja phi.rong. 

7. Tnrng hqp các co quan trong h thng hành chInh nhà nuàc tinh chua 
duqc kt ni lien thông vài H thông quãn l van bàn dung chung và các h so, 

van bàn trInh cüa các co quan, t chuc, cá nhân không thuc h thng hành 

chInh nhà nrncc gui theo quy djnh v cong tác van thu. 

8. Trách nhiem cüa Van phông UBND tinh 

a) H so, van bàn do các co quan gui, trInh UBND tinh, Chü tjch UBND 

tinh phài duvc Chánh Van phông UBND tinh xü 1, chuyên giao cho don vj 
hoc cá nhân ducic giao xü 1 trong ngày, chm nht là trong ngày lam viêc tip 
theo. Van bàn dn Co du chi các müc d kh.n phài duçic trInh va chuyn giao 
ngay sau khi nh.n ducic. Viec chuyn giao van bàn phái bào dam chInh xác và 
giU bI mt ni dung van bàn. Tt ca ha so, van bàn phài duqc theo dôi, cap nht 

tr.ng thai gui, nhn, xü l' trén môi truOng dien tu, trCr van bàn mit. 

b) Van phOng UBND tinh chi trInh UBND tinh, Chü tjch UBND tinh, Phó 

Chü tjch UBND tinh nhng nOi dung cong viec, v.n d thuc nhiern vi, thm 
quyn xu 1, giái quy& cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh theo quy djnh ti 
Diu 14 Quy ch nay và có dii ha so, thu tiic theo quy djnh tai  khoàn 2, Diu nay. 
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c) Xr I, lap danh miic h so, van bàn, t trInh theo vn d& ni dung các 
co quan, don vj trInh d theo döi, don dc qua trInh x& 12 các h so trInh, duçic 

lu'u trcr có h thng bng cà h so giy và hè so din tir, tin tâi chi hsu trü' din 

t1r, trü' van bàn mt duac xfr 1, luu trü theo quy djnh riêng. 

Diu 16. Trách nhim cüa Thu truong s&, ngành, co quan, Chü tch 
UBND các huyn, thj xã, thành ph trong tham mtru, báo cáo d xut giãi 
quyêt cong viêc cüa UBND tnh, Chfl t!ch  UBND tinh 

1. Thu tru'ng sâ, ngành, co quan, Chü tjch TJIBND các huyn, thj xã, thành 

ph chju trách nhim toàn b v tInh hqp pháp cüa nti dung báo cáo thrn dnh, 

t trInh, van bàn, báo cáo, dir thão vAn bàn trInh và tài lieu kern theo h so trInh 

UBND tinh, Chü tjch LJBND tinh ngay Ca khi dä üy nhim cho cp phó k trInh. 

2. Thu truáng so', ngành, Co quan, Chu tjch UBND CaC huyn, thj xã, thành 

ph chiu tráCh nhiêm trrC tip k các to' trInh kern theo dr thào vAn bàn thuc thrn 

quyn ban hành cüa UBND tinh dupc ban hành du'Oi hInh tho'c các quyt djnh (bao 

gm quyt djnh quy phm pháp 1ut, quyt djnh cá bit) và các dr thào vAn bàn 

trInh ChInh phü, Thu tuOng ChInh phü, Ban Chap hành Dàng b tinh, Ban ThisO'ng 
vçi Tinh ñy, Thithng trrC Tinh Oy, HDND tinh do co quan mInh trmnh. Di vói các 

vAn bàn khác có th Oy nhim Cap phó k theo 1mb virc dixçic phân Cong. 

3. Thu tru'o'ng Cac sO', ngânh, CO quan, ChO tjCh UBND Cac huyn, thj xA, 

thành ph phi hçip CO trách nhim co' ngirôi du thm quyn, du nAng 11rC tham gia 

trong qua trInh soan thào vAn bàn quy phm pháp lut, chun bi CC d an, dir an, 
COng viêc trInh UBND tinh, Chü t1Ch  UBND tinh theo d nghj cüa Co quan Chü 
tn; thirrc hin cOng vic diiçvc giao, bào dam chat lucing, diing thai hn quy dinh, 

chju trách nhim v tInh chInh XáC, hçp pháp cOa các ni dung phi hçip. 

4. Thu tru&ng so', ngành, co quan, Chü tjch UBNID CaC huyn, thj xA, 

thành ph có trách nhim phi hçip trong qua trInh tham mini, xCr 1 h so trInlì 

UBND tinh, Chu tjch UBNID tinh theo quy djnh pháp Iut, các quy djnh cOa Quy 

ch nay và theo yêu câu cOa Chu tjch UBND tinh, Phó ChO tjch UBND tinh. 

Diêu 17. Quy trInh xfr 1 các dtr  thão vAn ban quy phm pháp 1ut 

Thirc hin theo quy djnh cOa pháp 1ut v ban hânh vAn bàn quy phm 
pháp 1ut và các quy djnh sau: 

1. Di vO'i du thão van bàn chua dü h so, thu tuc và diu kin trInh, châm 
nht 03 ngày k to' ngày tip nhn h so', VAn phang UBND tinh gUi vAn bAn dè 
nghj co quan chU tn soan thào hoàn thin theo quy djnh. 

2. Di vOi h so trInh dy dU, dUng thu tiIc, dU diu kin trInh, không cOn 

kin khác nhau, ch.m nht 05 ngày lam vic k to' ngày tip nhn h so', VAn 
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phông UBND tinh l.p Phiu trInh giài quyêt cong vic trInh Chi'i. tjch UBND 

tinh, Phó Chü tjch UBND tinh xem xét, quyt djnh. 

3. Dti vói h so trInh di.y dü, dung thu tic nhung dr thào van bàn quy 

pham pháp 1u.t con kin khác nhau giUa các co quan lien quan v nhttng vn 

d 1in thuc nOi dung cüa dr thào: 

a) Ch.m nh.t 05 ngày lam vic k tü ngày nh.n h so, Van phOng UBND 

tinh tham mru Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tich UBND tinh phii trách linh virc 
chü trI cuc hop vói dai din länh d?.o co quan chü tn soan thâo, S& Tu pháp và 

các co quan lien quan dé rà soát, lam rö các v.n d truâc khi trInh UBND tinh. 

b) Tri±ng hcip không thng nh.t kin, chrn nh.t 03 ngày lam vic k tü 

ngày t chi'rc cuc hop, co quan chü trI so.n thào có trách nhim chü trI, phi 

hqp vói Van phOng UBND tinh và các Co quan lien quan tip tic hoàn thin. 

Van phOng UBND tinh tng hqp d.y ctü kin cOn khác nhau, l.p Phiu trinh 
giãi quyt cong vic trInh Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh xem 

xét, quyêt djnh. 
4. Chü tjch UBND tinh Phó Chü tjch UBND tinh có ' kin vào Phiu 

trInh giãi quyt cong vic trong thii han 03 ngày lam vic k tir ngày nh.n duc 
phiu trinh cüa Van phOng UBND tinh, trr trixOng hqp dc bit do di cong tác 

ho.c diu kin khách quan khác không th xir l duqc. 

5. Thy thuc vào ni dung và tInh chit cüa tmg t an, dir thão, Chü tjch 
UBND tinh, Phó Chu tjch UBND tinh xem xét, quyt djnh theo mt trong các 

phixongánsau: 

a) D nghj co quan chü trI soan thào chun bj them nu xét thy ni dung 

dir thâo chi.ra dat yêu cu và n djnh thii gian tflnh lai. 

b) To chüc CUC hp cüa Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh 

xem xét trithc khi trinh UBND tinh. 
1. , .. • 9 

c) Gin Phieu ghi y kien thanh vien UBND tinh. 

d) Dua ra thão lun và biu quyt thông qua tai phiên hop  UBND tinh. 

d) Các phirong an khác theo quy& djnh cüa ChU tjch UBND tinh, Phó Chü 

tich UBND tinh. 
6. Trixàng hp gri phiu thy kin thành viên UBND tinh: 

a) Van phOng UBND tinh phi hqp vOi Co quan chü trI soan thào xac djnh 

nhü'ng ne,i dung cn xin kin thành viên UBND tinh; gui Phiu ghi kin 

thành viên UBND tinh và kern theo toàn bO h so dr thâo van bàn qua môi 
trung din tir d các thãnh viên UBND tinh biu quy&, trx h so mt va mOt sé 

trithng hqp khác theo chi dao cüa lânh dao UBND tinh. 
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• A 7 •7 .7 • A I A IS b) Thanh vien UBND tinh tra Rn phieu lay y hen trong thai han  cham that 
05 ngày lam vic k tr ngày nh.n ducic phiu ly kin, trü tnthng hçip c.p bach, 
thôi han  trã l?ñ có th sóm hon theo d nghj cUa Van phông UBND tinh. 

c) Trithng hqp qua nüa tng s6 thành vién UBND tinh biu quy& thông 
qua và không con kin khac nhau, Van phOng UBND tinh phi hcip von co 
quan chü trI hoàn chinh van bàn, trmnh Chü tjch UBND tinh xem xét, quyt djnh. 

d) Trtthng hçip chua duçc qua nra thng s thành viên UBND tinh biu quy& 
thông qua hoäc cia s thông qua thung cOn có kin khác, trong thOi han  không 
qua 02 ngày lam vic, Vn phOng UBND tith chuyn ngay các kin thành vien 
UBND tith dn co quan chü trI soon thào tip thu, giãi trmnh. Chm thAt 05 ngày 
lam vic k tü ngày nh.n thrcrc kMn các thành viên UBND tinh, co quan chü tn 
soin tháo hoàn thin h so, báo cáo Chü tjch UBND tinh xem xét, quyt djnh. 

Tntthng hqp co quan chü trI soan tháo có kin báo lu'u, Vãñ phOng 
UBND tinh tng hqp, báo cáo Chü tjch LTBND tinh xem xét, quyt djnh vic lAy 
lai hay không lAy lai  kin thành viên UBND tinh hoc t chüc h9p vâi thành 
viên UBND tinh cOn có kin khác thau. 

ci) Tnräng hcip sau khi tip thu kin thành viên UBND tinh, dr tháo van 
bàn quy pham pháp lust  có phát sith ni dung mâi so vâi ni dung cia lay kin 
thành viên UBND tinh hoc phuang an tip thu không chrqc cia s thàth viên 
UBND trnh bieu quyet tan thanh; Van phong UBND tinh tong hçip, bao cao Chu 
tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh xem xét, quyt djnh. vic lAy lai 
kien thath vien UBND tinh doi vat ni dung tren. 

• • I S A S A 1% e) Trtxong hqp lay y kien thanh vien UBND trnh de tong hqp, bao cao 
UBND tith tai  phiên hçp, Van phOng UBND tinh tng hcp kin thânh viên 
UBND tinh và nêu rô nh&ng vAn d cia thong nhAt và chua thng nhAt, kin nghj 
nhUng vAn d UBND tinh cAn tháo lun t?i  phiên h9p. 

7. Di vói nh0ng d%r tháo duxa ra thâo lun va biu quyt t?i  phiên hçp 
TJBND tinh, ngay sau khi kt thüc phiên h9p, can cü kt qua tháo lu,n, biu 
quyt cüa các thành viên UBND tinh, co quan chU trI soan  tháo chü trI, phii hqp 
voni Van phOng UBND tinh tip thu kin thành viên UBND tinh, chinh l, hoàn 
thin dir tháo van bàn trIth Chü tjch UBND tinh xem xét, quy& djnh. 

8. Trong thai han  chm nhAt 01 ngày lam vic k tr ngáy Chü tjch UBND 
tinh k vAn bàn, VAn phOng UBND tinh thirc hin vic phát hành và cong khai 
theo quy djnh cüa Lu.t ban hành vAn bàn quy phm pháp 1ut, các quy djnh 
pháp lu.t lien quan. 
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Diu 18. Quy trInh xfr Iy các d an, dty an, di) an, báo cáo, van bàn d 

xut, hi) so' cong vic khác trinh UBND tinh, Chü tjch UBND tinh 

1. Khi nhin duçic hi) so cüa các co quan trInh UBND tinh, Chü tch 

IJBND tinh, Van phóng UBND tinh có nhim vi kim tra hi) so và l.p Phiu 
trInh giài quyt cong vic (theo mu thi)ng nht) kern vói hi) so cüa co quan 
trInh, trInh Chü tjch UBND tinh ho.c Phó Chü tjch UBND tinh phii trách linh 

vrc xem xét, quy& djnh. 

2. Di)i vâi hi) so trinh chua dy dñ, không dung thñ tic theo quy djnh pháp 

1u.t, quy djnh tai Quy ch nay ho.c không dung thm quyn giâi quy& cüa 

UBND tinh, Chü tjch UBND tinh ho.c không kii)n nghj rô phtrcing an giãi 

quyt, thI chm that 03 ngày lam vic k tr ngày nhn hi) so, Van phàng UBND 

tinh có van bàn trà iai  co quan gi:ri, trInh và nêu rô l do hoc thông baa vic 

chuyn hi) so di)n co quan chuyên môn, CO quan có th.m quyn giài quyi)t hoc 

tiep nhn th ly ho so theo quy dnh phap luat. Neu hrnh thuc, the thuc, ky thuat 
trInh bay dir thào van ban không pha hcip, chua dung quy dnh pháp luat, Van 
phóng UBND tinh phi)i hcip cüng co quan chü tn soan thão hoàn chinh lai. 

3. Di)i vói hi) so trInh dy dü, dung thu tiic, dung th.m quyi)n, dam bào sr 
dli)ng bO trong chi dao, dii)u hành, không cn 1y them kii)n cüa co quan lien 
quan thI ch,m nht 03 ngày lam vic di)i v6i các cong vic thu,c thm quyi)n 

9 9 . 9 S S A t A ES A A 

cua Chu tch UBND trnh, 05 ngay lam vice doi voi cac cong viçc thuçc tham 
quyi)n cüa UBND tinh, Van phông UBND tinh l.p Phii)u trInh giãi quyi)t cong 

vic trInh Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh xem xét, quyi)t djnh. 

4 Di)i voi hi) so trInh cn giàl trinh, lam rO cac nôi dung hoãc thy them y 

kien CO quan lien quan, cham nhat 03 ngay lam viçc doi voi cac ni dung cong 
vic thuc thm quyi)n cüa Chü tjch UBND tinh ki) tü ngày nhn hi) so, Van 

phông UBND tinh xü l nhu sau: 

a) Tham muu Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh giao Ca 

quan chü trI hoc co quan có chrc nàng quàn l nhà nixóc trrc tip giài trInh, 
lam rO, có kin, trong do n djnh thii hn báo cáo không qua 05 ngày lam vic 

S S 9 9 A S S A 9 A 

ke tu ngay gui van ban hoac khong qua 10 ngay lam vice neu phai phoi hcip, lay 

kii)n cüa CC Co quan khác vi) ni dung có lien quan, tri'r truàng hçirp xfr l gp 
nhUng vn di) dt xut, cp bach thI phâi trâ lOi sam theo thri hn di) nghj do. 
Vic giao nhim vii, l.y kii)n, phài có trçng tam, tr9ng dii)m, chi l.y kii)n vi) 

vn di) phüc tap, cOn có kin khac nhau. 

Ch.m nh.t 03 ngày lam vic ki) tü khi hi)t th&i han  thy kii)n, Van phOng 

UBND tinh 1p Phii)u trInh giâi quyi)t cOng vic và dr thào van bàn (ni)u co), 
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trInh Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh theo khEii phi trách xern 
xét, quyêt djnh. 

b) Trixing hçp cn thit, Chánh Van phông UBND tinh chü trI hoc báo 
cáo Chü tjch UBND tinh, Phó ChU tjch UBND tinh giao co quan chuyên mon 
chü tn t chüc hpp, lam vic vâi các co quan lien quan d tng hqp các nOi  dung 
truâc khi trInh Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh. Chm nht 03 
ngày lam vic k tt'r khi kt thüc cuc hop, co quan chü tn có trách nhim phi 
hçp vâi Van phông UBND tinh d hoân chinh h so, trInh ChU tjch UBND tinh, 
Phó Chü tjch UBND tinh xem xét, quyt djnh. 

5. ChU tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh xü l h so trinh và có 
kin chi do, xCr 1 giâi quyt cong vic th hin rö ding , không dng hoc kin 
khác vào Phiu trmnh giâi quyt cong vic cüa Vn phông UBND tinh trong thai h.n 
03 ngày lam vic, k tir ngày nhn duçc phiu trInh, tth trirô'ng hçip d.c bit. 

6. Quy trInh giái quyt tip theo di vói các v.n d thuOc thm quyn cüa 
UBND tinh quy djnh tai  Diu 4 Quy ch nay, thrc hin theo quy ctjnh tai  các 
khoan 5, 6 va 7 Dieu 17 Quy che nay. 

7. D& vâi vn d thuOc thm quyn quyt djnh cüa Chü tjch UBND tinh: 

a) Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh cho kin vao Phiu 
trInh giài quyêt cong vic và k dr thâo vAn bàn nêu dOng . 

b) Trithng hqp ChU tjch UBND tinh, Phó Chü tich  UBND tinh có kin 
khác, co quan chü tn soan thào chü trI, phi hçip vói VAn phông UBND tinh tip 
thu, hoàn chinh dii tháo vAn bàn, trInh Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch 
UBND tinh xem xét, k ban hành. 

c) Trithng hçp Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh giao Van 
phông UBND tinh Co vAn bàn thông báo thI thirc hin theo chi do cüa Chü tch 
UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh. 

d) Trong trtxOng hçip dc bit, Chü tjch UBND tinh cO th üy quyn cho 
Chánh VAn phOng UBND tinh, Thu tnrâng sâ, ngành, co quan k thira Uy quyn 
mt sé, vAn bàn thuc th.m quyn ban hành cüa Chu tjch LJBND tinh. Vic giao 
k thra üy quyn phái thrçc thc hin bang vAn bàn, gicci han  thai gian và ni 

r , A a A dung di.rqc uy quyen. Ngtroi &rçvc ky thtra uy quyen khong duçIC uy quyen lal 
cho ngithi khác k. VAn bàn k thra üy quyn dtxçic thc hin theo th thirc và 
dóng dAu hoc ky" s cüa UBND tinh. 

8. VAn phOng UBND tinh có trách nhim phát hành vAn bàn sau khi dirçc 
Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh k ho.c cho " kin giái quyt 
cong vic tnong ngày van bàn do duçvc k, hoc chm nht là trong ngày lam 
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vic tip theo và cong khai van bàn theo quy djnh. Van bàn khn phâi duqc phát 

hành và gri ngay sau khi k van ban. 
s 9 A A A A A I 

9. Van phong UBND trnh theo doi, don doe, kiem tra vice thrc hiçn cac 

nhim vi giao các s&, ngành, cci quan, dja phuong trong vn bàn chi dao,  diu 

hãnh cüa UBND tinh, Phó ChU tjch UBND tinh theo quy djnh tai  Chuong VI 

cüa Quy chê nay. 

10. Di vói các cong vic cii th& cn xir 1 g.p hoc nhUng cOng vic Chü 

tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh trrc tip chi dao,  üy quyn Chánh 

Van phong UBND trnh ky mçt so van ban giao viçc trien khai mQt so van ban 
theo d nghj, chi dao cüa ChU tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh và cüa 

co quan có thm quyn dam bào thirc hin trong thii gian nhanh nht, không 

nh.t thit phài tuân theo quy trInh trên day. 
A , A. I P A • A 9 9 p 

Dieu 19. Quy trinh xii ly doi vol cac cong viçc do Chu qch UBNI) tinh, Pho 

Chü tich UBNI) tinh triyc tip chi do hoc do Van phông UBND tinh d xut 

1. Trueing hcip không có h so trInh cüa sâ, ngành, co quan, t chüc, cá 

nhân nhi.rng Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh có ' kin chi dao true 

tip, Van phàng UBND tinh có trách nhim ltp Phiu trInh giái quyt cong vic, 

trong do d xut xr 1 theo trInh tr, thu tic quy djnh tai  Quy ch nay và dung vOi 

chüc nàng, nhim vt, quyn han  cüa Van phOng UBND tinh. Van phOng UBND 

tinh không lam thay chi'rc näng tham miru, giüp vic cüa co quan chuyên mon có 

chüc näng quãn 1 nhà nithc trrc tip di vâi linh virc, cong vic. 
p . n A A A P A r , . A . 

2. Khi phat hiçn nhung van de dçt xuat, phat srnh can Co y kien chi dao 

cüa Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh nhung co quan chuyên mon 

thuc UBND tinh chua có báo cáo, d xut, Van phOng UBND tinh chü dng 
nm tInh hInh, d xu.t Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh xem xét, 
cO kin chi dao giao các co quan chuyên mon tham miru, báo cáo theo dung 

chrc näng, nhim vii. 

3. Dii vói các vn d thuOc thm quyn tham mu'u, giãi quyêt cüa Thu 

trithng so', ngành, co quan, Chü tjch UBND các huyn, thj xã, thành ph nhung 

xét thy c.n thit phài có kin chi dao ChiX tjch UBND tinh, Phó Chü tjch 
UBND tinh, Vn phOng UBND tinh tham muu, trInh Chü tjch UBND tinh, Phó 
Chü tjch UBND tinh xem xét, quyt djnh vic ban hành vAn bàn chi dao, diu 

hành d giâi quyt kjp thii. 
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Chu'orng IV 
CHUNG TRINH CONG TAC CUA UBND TfNH, 

CHU TICH UBND T!NH 

Diu 20. Các 1oi chiro'ng trInh cong tác 

Chuung trInh cong tác bao gm: Chuong trInh cOng tác nàm, tháng cüa 

UBND tinh, Chñ tjch UBND tinh; ljch cong tác tuAn cüa ChU tjch UBND tinh 

và các Phó Chñ tich UBND tinh. 

1. Ni dung dtra vào chucrng trInh cong tác nám cüa UBND tinh, Chñ tjch 

UBND tinh bao gm: 

a) Nhing vn d thuc thm quyn UBND tinh quyt djnh tp th theo 

quy dsjnh cüa pháp 1ut vâ Quy ch nay; 

b) Các vn d cn trInh ChInh phü, Thu tung ChInh phi:i, Ban Chip hành 

Dâng b tinh, Ban Thrnrng viii Tinh üy, Thuing trirc Tinh üy, Hi dng nhân 

dântinh; 

c) Các d an, dir an, vn d thuc thm quyn quyt djnh, phê duyt cña 

Chii tjch UBND tinh lien quan dn chü truong mdi; 

d) Các vAn d theo ct xuAt cüa Giám dc các si, các co quan ngang sâ, co 

quan thuc UBND tinh, UBND cAp huyn; 

e) Các vAn d quan tr9ng khác theo chi do cüa Chñ tjch UBND tinh. 

2. Chuong trInh cong tác tháng bao gm: Ni dung phiên hop thi.thng ki 

cüa UBND tinh trong tháng và danh rniic các d an, vAn d trInh UBND tinh, 

Chü tjch UBND tinh trong tháng. 

3. Chucing trInh cOng tác tuAn cüa Chü tjch UBND tinh và các Phó Chu 

tjch UBND tinh bao gm: Các hoat dng cüa Chü tjch UBND tinh và các Phó 

Chü tjch UBND tinh theo tmg ngày trong tuAn. 

UBND tinh chi thão lun và giái quyt nhu'ng ni dung cong vic có trong 

chuong trInh cong tác cña UBND tinh (trr tru?Yng hqp dt xuAt, cAp bach do 

Chü tjch UBND tinh quyt djnh và các nhim vii do ChInh phñ, các B, ngành 

Trung uong, Tinh üy, HDND tinh chi dao). 

Diu 21. TrInh tly xãy dtrng chuo'ng trInh cong tác cüa UBND tinh và 
chun bj các d an trong chwong trInh cong tác 

1. Chuong trInh cOng tác nàm: 

a) Tru'c ngày 15 tháng 10 hang nãm, các co quan chuyén mon thuc 

UBND tinh, UBND các huyn, thj xã, thành ph kim dim vic thirc hin các d 

an duc giao trong chuo'ng trInh cong tác cüa UBND tinh nàm do và kin nghj 
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v6i UBND tinh các djnh hi.thng, thim vt, giâi pháp lan thuc lTnh vrc duqc giao 
và các d an, vn d c.n trmnh UBND tinh, Chü tjch UBND tinh nãrn sau; 

Các d an dang k dua vào chixcmg trInh cong tác cüa UBND tinh phài neu 

rö djnh hithng nOi dung, pham vi diu chinh, Co quan chü trI, co quan phi hçip, 

Co quan thm djnh, cp quy& djnh và dr kin hmnh thüc van ban cn ban hành; 

b) Trên co s& nhttng yêu cu, thim vi cüa UBND tinh vâ danh mvc 

an däng k cüa các Co quan chuyên mon thuc UBND tinh, UBND cp huyn, 

Van phàng UBND tinh dir thào chuong trInh cong tác nàm sau cüa UBND tinh 
trinh xin kin Chü tjch UBND tinh, các Phó Chü tjch UBND tinh xem xét, cho 

kin truâc khi trInh UBND tinh thông qua vào k' h9p giao ban djnh k' dâu 

tháng 12 nãm tnrcc; 

c) Trong thñ hn không qua 05 ngày lam vic k tr ngày UBND tinh 

thông qua, Van phOng UBND tinh hoàn chinh chuong trInh cong tác nàm, trInh 

Chü tjch LTBND tinh k ban hânh, gCri các thãnh viên UBND tinh va các co 

quan, tè, chüc có lien quan bit, thirc hin. 

2. Chuong trInh cong tác tháng: 

Can cr chuong trInh cong tác nàm cüa UBND tinh và nhing vn d phát 

sinh mai theo chi dao  cüa ChU tjch UBND tinh, các Phó Chü tjch UBND tinh va 

d nghj cüa các co quan chuyên mon thuc UBND tinh, UBND cp huyn, Van 
phông UBND tinh tng hcip, xây drng d%r thâo chucing trInh cong tác tháng cüa 
UBND tinh, trinh Chü tjch UBND tinh quy& djnh và g1ri cho các thành vien 

UBND tinh, các co quan lien quan bitt. 

3. Chucng trInh cong tác tun: 

Can cü chuong trInh cong tác tháng và chi dao  cüa Chü tjch UBND tinh, 

các Phó Chü tch UBND tinh, Van phông UBND tinh d%r thâo ljch cong tác tuân 

cüa Chñ tjch UBND tinh và các Phó ChU tjch HBND tinh, trInh Chü tjch UBND 
tinh quy& djnh và thông báo len Cng thông tin din tü cüa UBND tinh cho các 

co quan lien quan bit churn nh.t vào chiu thu Sáu tun tri.râc. 

Các co quan, don vi khi có yéu c.0 lam vic hoc t chrc cuc hçp có sir 
tham dir cña Chü tjch hoc Phó Chü tjch UBND tinh d giài quyt cong vic, phâi 

có vn ban d5ng k vó'i Vn phông UBND tinh, chm nht vào thu tu hang tuAn. 

4. Vic diu chinh chuong trInh cong tác cüa UBND tinh do ChU tjch 
UBND tinh quyt djnh trên co sâ d nghj cüa các co quan, t chrc và yeu cAu 

chi dao diu hành cüa UBND. 

5. Van phông UBND tinh phài thung xuyên phi hqp vâi Van phông 

Tinh Uy, Van phông Doàn Di biu Quc hOi  và Hi dng nhân dan tinh d xây 
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drng chucmg trInh cong tác cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh, ljch Cong tác 
tuân cüa Chü tjch UBND tinh và các Phó Chü tjch UBND tinh. 

6. Chun bj các d an trong chirmg trInh cong tác 

a) Can cü chuong trmnh cong tác näm cüa UBND tinh, ChU tjch UBND 
9 9 9 9 S r 9 9 A A A tinh, Thu tnrong co quan chu tn de an phai chu dçng xay drng ke hoach  chuan 

bj cac d an, trong do phái xac djnh rô mc th&i gian thirc hin và gii v CáC Co 

quan ph6i hqp, dng thii gui v Van phOng UBND tinh d theo dOi, don dc, 
bâo dam tin do thi.rc hin; 

b) Tru&ng hcp chU d an mun thay di yêu c.u, pham vi giâi quyt vn 
d cüa d an hoc thii htn trInh thI phâi báo cáo và phâi duqc sir dng cUa 

Chü tich UBND tinh; 

c) Thu tru&ng co quan chü trI chju trách nhim chu..n bj toàn b ni dung 

và h so d an, Iy kin cüa co quan thrn djnh và co quan CO lien quan (b&ng 
hInh thüc t chtrc h9p hoc giri h so xin kin) d hoàn chinh du thâo d an. 
Trithng hçip 1y kin b.ng van bàn, trong thai han  05 ngày lam vic, k tir 

ngày nhn dugc d nghj, Co quan tham gia kin phãi có van bàn trà 1i, nêu rO 
nhUng dim dng , dim không dng , kin nghj v vic b sung, si'ra diii. 
Tru&ng hqp ly kin thông qua h9p, nhüng kin thào 1un tai  cuic h9p phâi 
ghi thành biên bàn, có ch k cüa các dai  biu tham gia. Các kin gop cüa 
các co quan lien quan du duçic ting hqp, nêu rô tip thu hay không tip thu, 
giai tnnh ly do; nhung van de co y kien khac nhau (neu co); kien ngh, de xuat. 
Van phOng UBND tinh có th b trI chuyên viên theo dôi d an tham gia dir h9p 
d theo dOi tin dO và tng hqp, báo cáo Chü tjch UBND tinh hoc Phó Chu tjch 
UBND tinh phii trách; 

d) Co quan duqc phân cong thm djnh cO trách nhim t chüc thm djnh 
theo dung yêu cu và thai gian quy djnh; 

d) Chm nh.t vào ngày 10 cüa tháng phài trInh d an theo chuong trInh 
A 9 9 9 9 P S is cong tac cua UBND tinh, Chu tch UBND trnh, co quan chu tn de an phai bao 

cáo Chü tich UBND tinh ho.c Phó Chü tjch UBND tinh phi trách ngành, linh 
virc v dir thâo dà an (kern theo kin cüa co quan thm dlnh  và các co quan 
lien quan). 

e) Trong thii han  không qua 03 (ba) ngày lam vic, k tü ngày nhn duc 
ha so da an cüa co quan chü tn, Van phOng UBND tinh kiam tra va tha thfrc, 
trInh ti,r thu tiic, ha so là 1p Phiu trmnh Chü tjch UBND tinh hoc Phó Chü tjch 
UBND tinh phii trách ngänh, lTnh vrc xem xét, cho kin d hoàn chinh và 
quyt djnh V1C trInh hoc chua trInh d an ra HOi  nghj UBND tinh. 
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Diu 22. Theo dôi, dánh giá kt qua thc hin chtwng trinh cong tác 

1. Hang tháng, qu, sáu tháng và nàm, các cci quan chuyén mon rà soát, 
kim dim vic thirc hin các d an dä ghi trong chucing trInh cOng tác; báo cáo 
UBND tinh tin d, kt qua xtr 1' các d an, cong vic do co quan mInh chü trI, 
các d an, cong vic can tn d9ng, hithng xir 1 tip theo; dng th?i diu chinh, 
b sung các d an, cOng vic trong chuong trInh cong tác thii gian ti. 

2. Van phOng UBND tinh giñp UBND tinh thiràng xuyên theo dôi, kim 

tra, don d6c vic chu.n bj các d an cüa các co quan chuyên môn, LJBND c.p 

huyn và các Co quan, t chüc khác; djnh k' sáu tháng và näm, báo cáo UBND 

tinh kt qua vic thc hin chuong trInh Cong tác cUa UBND tinh. 

3. Kt qua thirc hin chucmg trInh cong tác là mt tiêu chI dánh giá mirc 
dO hoàn thành nhim vit cüa các thành viên UBND tinh, các co quan chuyên 

mon và các co quan chrc nàng có lien quan. 

ChtwngV 
PHIEN HOP UBND T!NII VA CAC cuQc HQP 
CUA CHU T!CH,  PHO CHU T!CH UBND T!NH, 

CUA cAc sO vA UBND CAP HUYW 

Diu 23. Phiên hçp UBND tinh 

1. UBND tinh h9p thubng k' mi tháng mOt  1.n (dir kin tir ngày 01-03 

hang tháng). Truô'ng hcip cn thi& t chüc phiên hçp chuyên d hoc hpp d giái 
quyt cong vic phát sinh dit xu.t; vic triu tp, chun bj, t chirc hçp và các 
nOi dung khác lien quan dn phiên h9p chuyên d hoc h9p d giãi quyêt cong 
vic phát sinh dt xut, duccc thirc hin nhu di vâi phiên h9p thuô'ng kS'. 

2. Tai  phiên h9p thuing ks', Giám dc Sâ Kê hoch và Du tu có trách 

thim báo cáo tmnh hInh kinh t - xä hOi h&ng thang, qu, 6 thang, 9 tháng và Ca 

nãm. Tai  phiên hçp thix?mg k' cüa tháng cui qu', Giám dc Sâ NOi  vu báo cáo 

tInh hinh thirc hin cái each hành chInh, Chánh Thanh tra tinh báo cáo tInh hmnh 
thirc hin cong tác phông ch6ng tham nhüng, tInh hInh tip cong dan, giái quyt 

khiu nai,  t cáo cüa cOng dan. Tti phiên h9p thithng kS'  3 tháng, 6 tháng, 9 

tháng và Ca nãm, S& K hoach và Du tu báo cáo tInh hInh thirc hin k hoach 
d.0 tu cong. S& Tài chInh báo cáo tInh hInh thc hiOn dr toán thu, chi ngãn 
sách. Nhttng ni dung khác do ChU tjch UBND tinh quyt dnh. 

3. UBND tinh h9p chuyên d hoc hçp d giài quyt cong vic phát sinh 

dOt xut trong cac tnthng hcip sau: 

a) Do Chü tjch UBND tinh quyt djnh; 
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b) Theo yêu cu cüa Thu tuó'ng ChInh phü; 

c) Theo yeu cu cüa It nht 1/3 tng s thành viên UBND tinh. 

4. Triu tp phiên hp UBND tinh: 

a) Chü tjch UBND tinh quyt djnh ci th ngây hop, chuang trInh, ni 

dung phiên hop. 

b) Các thành viên UBND tinh có trách nhim tham dr dy diü các phiên 

hop cña UBND tinh; nu vng mt vi 1 do khách quan thI phãi báo cáo và du'c 

sir dng cüa Chü tjch UBND tinh, dng thai phài üy nhim cho c.p phó dr 

hp thay va chju trách nhirn di vó'i kin cüa nguñ mmnh üy nhim phát biu 

ti phiên hçp; ngtthi dir hçp thay duçic phát biu kin, nhung không có quyn 

biu quyt. 

c) Phiên hp UBND tinh chi duçic tin hành khi có it nht hai phn ba 

tng s thành viên UBND tinh tham dir, 

d) Gi.y môi hop  phái di.rgc k s theo quy djnh và duc gui qua h thng 

xU 1 van bàn hoc hp thu cong vi dn các thành viên UBND tinh chm nht 

03 ngây lam vic truóc ngày bt du t chirc phiên hp thuông kS'  (trir tnthng 

hqp dc bit); tài 1iu trInh tai  phiên  hop  phãi duc giri dn các thânh viên 

UBND qua h thng xi.r 1 van bàn hoc hp thu cong vi (trir tài 1iu mt duc 

thixc hin theo quy djnh di vó'i van bàn có ni dung thuc bi mt nhà nuâc) 

chm nht là 03 ngày lam vic tnthc ngày bt du phiên hop  ththng k' và chrn 

nht là 01 ngày truic ngày bitt du phiên hçp chuyên d ho.c hp d giái quyt 

cOng vic phát sinh dt xut (tr& truông hop  dc bit). 

5. Chü tjch UBND tinh chü trI phiên hçp UBND tinh, báo dam thirc hin 

chuong trInh phiên hop và nhuiig quy djnh v phiên hop. 

Khi Chü tjch UBND tinh vng mat, Phó Chu tjch Thu'ng tri.rc UBND tinh 

(ho,c mt Phó Chü tjch UBND tinE khi Phó Chü tjch Thung triic UBND tinh 

di v.ng) dugc Chü tjch UBND tinh phân cong chñ tn phiên hop. 

6. Chü tich UBND tinh (hoAc Phó Chü tich UBND tinh ducic Chü tich 

UBND tinh phân cOng) chü tn vic tháo lun tüng ni dung trInh tai  phiên hp 

UBND tinh. 

JJiêu 24. Các hInh thä'c t chü'c phiên h9p UBND tinh và các cuc hyp 

cüa Chü tch, các Phó Chü tich  UBND tinh 

1. Trçrctip 

2. Trirc tuyn 

3. Trrc tip k& hop vói tlVc  tuyên. 



32 

Diu 25. Cong tác chun b phiên hQp UIBND tinh 

1. Sau khi Chñ tch UBND tinh quyt djnh ci th ngày h9p, thành phn tharn 

gia h9p, chu'ang trInh, ni dung phiên hçp, Van phông UBND tinh có nhirn vv: 

a) Kim tra tng hgp các ni dung, h sci d an trInh ra phiên hop; 

b) Du kin ni dung, chumig trInh, thñ gian, thành phân tham dii h9p, 

trmnh ChU tch UBND tinh quyêt djnh; chuân b các diêu kin phic vi phiên h9p; 

c) ,Gri giy rnii, chuong trInh và các tài lieu trInh ti phiên h9p dn các 

thành viên UBND tinh và dai biu diuqc mi tham dr phiên hgp chm nhât là 03 

ngày lam vic trithc ngày bt du phiên hpp thu&ng kS' và chm nh.t là 01 ngày 

tri.rxc ngày b.t du phiên hp chuyên d hoc hpp d giái quyt cong vic phát 

sinh dt xut (trr truYng hcip dc bit). 

Trung h?p thay di ngày, dja dim hçp, Van phông UBND tinh thông 

báo cho thành viên UBND tinh và các dai  biu dugc mi h9p It nhât 01 ngày, 

tru'Ôc ngày phiên h9p bt d.u; 

d) Don dc Thu tru&ng co quan chü trI d an trInh trong phiên h9p giri h 

so d an và các tâi lieu, van bàn lien quan. 

2. Các Co quan chü trI d an có nhim vi: 

a) D xuât ni dung dua vào phiên h9p UBND tinh thung ks', gCri Van phông 

UIBND tinh truóc ngày 20 h.ng tháng d tng hcip, báo cáo Chü tch UBND tinh; 

b) Ph& hcp Van phông UBND tinh g1ri h so, tài Iiu h9p cho cac thành 

viên UBND tinh qua rnôi truông din ti:r (trr tài 1iu met) chm nht 05 ngày 

truc khi hop; 

c) Phôi hqp vi Van phông UBND tinh thu hi tài 1iu mt thuc din phái 

thu hi sau khi kt thuc phiên h9p. 

Diu 26. Khách môi tham dir phiên hçp UBND tinh 

1. Di din Thuing trirc Tinh üy; Thithng trirc HIDND tinh; dai  din Doàn 

Dai biu Quêc hôi tinh; 

2.Di din lãnh dao: Oy ban MTTQ Vit Nam tinh, các tè, chirc chInh tn - 

xã hi, các Ban cña HDND tinh, Van phông Tinh üy, Van phông Doàn Dai  biu 

Quôc hi vá HDND tinh, Lien doàn Lao dng; Chánh an Tôa an nhân dan, Vin 
truäng Vin Kim sat nhân dan tinh và các di biu khác duqc rnôi tham dir 

phién h9p UBND tinh khi thào lun v nhüng vn d có lien quan; 

3. Giám dc sâ chua là TiJy viên UBNID tinh hoäc Phó Giám dc sô duoc 

giao phi trách, thñ tru&ng các don vj thuc tinh và các Co quan Trung ucing dóng 

trén dja bàn tinh, Chü tjch UBND c.p huyn, các don vj sv'  nghip cong 1p tnirc 
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thuôc UBND tinh, các doanh nghip nhà nuóc thuc tinh và các di biu khác 

duc mi tham dir phiên h9p UBND tinh khi bàn v các vn d có lien quan. 

4. Ngithi dr h9p thay cho thành viên UBND tinh va các di biu không phái 

là thành viên UBND tinh duçic phát biu kin nhizng không duçic biu quyt. 

Diu 27. TrInh tki.  phiên hQp UBND tinh 

Phiên h9p UBND tinh duçic tin hânh theo trInh tir sau: 

1. Chánh Van phông UBND tinh thông báo v ni dung và d kin 

chuang trInh phiên hçp; báo cáo s thành viên UBND tinh cO mat, v.ng mat, 

nhuTlg ngui dir hçp thay và di biu duçic mäi tham d. 

2. ChU trI diu hành phiên h9p. 

3. Giám dc Sâ K hoch và Du tu trInh bay báo cáo torn tt tInh hmnh 

kinh t - xà hi tháng vira qua, qu, 6 tháng, nàm; phucmg hung, nhim v 

trQng tam tháng tip theo, qu, 6 tháng, näm tip theo. 

4. UBND tinh thào lun trng ni dung, d an theo trInh tir. 

a) Thá tru&ng Co quan chü trI d an trInh bay torn ttt (không d9c toàn van) 

d an, nêu rö nhüng vn d cn xin kin UBND tinh. Nu vn d cn xin 

kin dâ ducic thuyt minh rO trong ti trInh thI không phái trmnh bay them; thai 

gian trInh bay ti da không qua 15 phüt; 

b) Chánh Van phOng UBND tinh báo cáo tng hqp kin cüa các thành 

viên UBND tinh gop v các ni dung, d an trInh phiên hop. 

c) Các thành viên UBND tinh tip tic phát biu gop , b sung ngoài cac 

kin dã gop ti phiu 1y kin thành viên UBND tinh. Các dai  biu duçxc 

m?yi dir hop phát biu diánh giá, nhn xét v d an; th?yi gian mt l,n phát biu 

không qua 5 phüt; 

d) Thu tru1ng co' quan chü trI d an phát biu kin tip thu và giãi trmnh 

nhUTlg dim chixa nht tn, nhfng câu hOi cüa các thành viên UBND tinh và các 

dai biu du hop; 

d) Chü tjch UBND tinh hoc Phó Chü tjch UBND tinh (thuôc ngành, lTnh 

vrc duçic phân cong) chü trI thâo 1un d an kt lun Va 1y biu quyt bang 

hInh thtrc gio tay hoc bô phiu kin, hoc biu quyt trên h thng hp trirc 

tuyn. Các quyt dlnh  cña UBND tinh phái duqc qua nCra s thành viên UBND 

tinh biu quyt tan thành; 

e) Nu th.y vn d tháo lun chua rô, chñ trI d nghj UBND tinh chua 

biu quyt thông qua d an và yêu cu chun bj them. 

5. Chü ta phiên hp kt 1un phiên hp UBNID tinE. 
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Diu 28. Biên ban và thông báo kt Iun cüa Chü ta phiên hQp UBND tinh 

1. Các phiên hop UBND tinh phài disqc 1p thành biên bàn và ghi am. 

Biên bàn phiên hop và các tài 1iu báo cáo tai  phiên hop duc 1p thành h so 

du'a vao h.ru trt theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Biên ban phiên hçp phài th hin rô thành phn, trInh din bin 

phiên hop, danh sách các thành viên UBND tinh và dai biu phát biu ' kin, 

ghi d.y diü kt 1un cña Chü t9a v tüng d an, các kt qua biu quyt theo Diu 

16, Quyt djnh s 45/2018/QD-TTg ngày 09/11/2018 cüa Thñ tung ChInh phñ 

quy dijnh ch d hop trong hoat dng quân 1, diu hành cüa Co quan thuc h 

thng hành chInh nhà nuâc. 

Chánh Van phông UBND tinh t chüc vic ghi biên bàn và k biên bàn 

phiên hpp. 

3. Chm nhât sau 05 (nàm) ngày lam vic, kê tr ngày t chi.irc phiên hop, 

Chánh Van phông UBND tinh có trách nhim hoàn thin Nghj quyt hoc thông 

báo kt 1un cüa chü trI phiên hp d xin kin Chü tjch UBND tinh truâc khi 

phát hành và gi'ri dn các Thành viên UBND tinh, Chü tch UBND cp huyn; 

báo cáo Thu tuó'ing ChInh phñ, Thuäng trirc Tinh üy, Thuing trirc Hi dng 

nhân dan tinh, Ban Thuông trirc Uy ban M.t trn To quic Vit Nam và TruO'ng 

các t chirc doàn th cp tinh. Khi cn thit, thông báo cho các ngành, các cp, 

các t chirc, don vj v nhung vn d có lien quan. 

Diu 29. Các hi ngh ella UBNI) tinh, Chll tch UBND tinh 

1. Hng näm, LJBNID tinh to chirc hi nghj vói các, so', ngành, co quan, dja 

phi.xcmg d trin khai và bàn bin pháp thirc hin kê hoach phát trin kinh t, xã 

hi, dirr toán ngân sách nba nuo'c và nhü'ng ni dung, nhim vi,i Câfl thit khác. 

2. Khi can thit, UBND tinh t chuc Hi ngh giao ban cña lãnh do 

UBND tinh vOi các so', nganh, co quan, dla phucrng d trin khai và bàn bin 
pháp thrc hin k hoch phát trin kinh t - xã hi, dir toán ngân sách nhà nuâc 

và nhü'ng ni dung, thim vii can thit, cap bach khác. 

3. Hi nghj chuyên d dugc t cho'c trin khai hoc so kt, tng kt viec 

thirc hin các nghj quyêt cüa Trung u'ong, ChInh phll, cua Tinh ày, cüa HDND 

tinh, các van bàn, co chê, chInh sách lam hoc CáC cong ViçC quan trçng trong 

chi dao  diu hành dlla UBND tinh, Chu tjch UBND tinh. 

4. Van phOng UBND tinh trInh Chll tjch UBND tinh quyt djnh ni dung, 

hInh thtrc, thành phn, tho'i gian, dja dirn t chi.'rc hi nghj. 

5. Các co quan lien quan chuân bj ni dung, báo cáo ti hi nghj theo quy 

dinh tai khoãn 2 Diêu 25 Quy ch nay và phân cong dlla Chu tjch UBND tinh. 
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Diu 30. Cuc h9p cüa Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh 

de giai quyet cac cong viçc thuyc tham quyen cua Chu t!ch  UBND tinh 

1. Trong tnrông hçip xét thy cn thit, Chñ tjch UBND tinh, Phó Chü tjch 

UBND tinh phii trách linh vrc chU trI cuQc hçp vâi Thñ trung sâ, ngânh, Ca 

quan, Chü tich UBND cac huyn, thj xã, thành ph lien quan d xem xét, chi 

dao giái quyt cong vic thuc thm quyn cña Chñ tjch UBND tinh. 

2. Trách nhirn cña Van phông UBND tinh 

a) Xây dirng ljch hop theo chi diao cüa Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch 

UBND tinh. 

b) Don dc Ca quan chü trI chun bj My dñ tâi Iiu hpp, gri giy m?ii và 

tài lieu hop (nu co) dn các thành phn du?c mi chm nht 03 ngày lam vic 

trithc ngày hop, trr trueing hap dc bit. 

c) Chun bj báo cáo tng hap, kin nghj và d xut di vâi nhüng ni 

dung lien quan; phi hap Ca quan lien quan tham mu'u d%r tháo kt 1un cuc hop 

cUa chü trI, báo cáo Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh chü trI hp 

chm nht 01 ngày tru'c ngây hop, lam vic, trir tri.thng hap dc bit. 

d) Chun bj dja dim, ca sr vt cht và các diu kin phiic vii hop, báo 

dam an ninh, an toàn cho cuc hop nu cuc hçp duc t chic tai  trii s UBND 

tinh; phi hçvp vâi các ca quan lien quan d thirc hin các nhim vii nay nu 

cuc hop t chirc ngoài trii s UBND tinh. 

d) Ghi biên ban và ghi am cuc hop. 

e) Trong thôi han  03 ngày k tr ngày hop,  lam vic, VAn phông UBND 

tinh ban hánh thông báo kt lu.n, trr tru?rng hap có kin chi dao  khác cüa Chü 

tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh. 

3. Trách nhim cüa s, ngành, ca quan chü trI trInh, báo cáo: 

a) Dr hop dñng thành phn, chun bj My dü tài 1iu hp theo thông báo 

cüa VAn phông UBND tinh, phi h'p giri tài lieu dn các dai  biu, dan vj dr hop 

va trInh bay báo cáo torn tt ti cuc hçp. 

b) Chun bj kin giãi trInh v các vn d cn thit lien quan dn ni 

dung hop;  dir thão kt lun cuc hp gui VAn phOng UBND tinh tng hap trInh 

länh dao  UBND tinh chü tn phiên hop xem xét. 

c) Sau cutc hop, hoán chinh d an hoc dir tháo vAn ban trInh theo kt 
luân cüa Chü tich UBND tinh hoäc Phó Chñ tich UBND tinh. 

4. Trách nhim cña Thu tnthng sâ, ngành, co quan, Chu tjch UBND các 

huyn, th xâ, thành ph lien quan: Dir hp dung thánh phn duçc mi Va có 
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trách nhim phát biu kin v nh€tng vn d lien quan. Trung hqp dc bit, 

khi Thu truâng co quan không th dii hop thI phãi báo cáo ngui chü trI hp và 

cu cp phó di hop thay nhung ngui dr thay phái du'çic giao dü thm quyn v 

mt chuyên mon d thay mt lãnh dao Ca quan phát biu kin v thung ni 
dung có lien quan, cp phó duçic cir dii hp thay phãi báo cáo kt qua cuic h9p 

cho Thu tnthng co quan cr mInh di hop. 

5. Chü tjch UBND tinh, Phó Chñ tjch UBND tinh diu hành cuc hçp thão 

1un, xi.r !, giái quyt dirt dim tirng vn d, cOng vic. 

Diêu 31. Cuic h9p giao ban cüa Chü tch UBND finh Va các Phó Chü 

tich UBND tinh 

1. Cuc hp giao ban cüa ChU tjch UBND tinh và các Phó Chü tich 

UBND tinh tin hành djnh kS'  vào sang thir Hai h.ng tu.n, trr khi có quyt dnh 

khác cüa Chü tich UBND tinh. 

2. Thánh phân: Chü tjch UBND tinh, các Phó Chñ tjch UBND tinh, Chánh 

Van phông va cac Phó Chánh Van phông UBND tinh. Trung hçip xét thy cn 

thit có th mi Chü tjch UBND cp huyn, Thu tri.râng ca quan chuyên môn, 

cac t chrc, cá nhân khác có lien quan (do Chü tjch UBND tinh quyt djnh). 

3. Ni dung cuc hp giao ban gm: Nhng van d ma Chñ tjch, Phó Chü 

tjch UBND tinh chua xü 1 du'çic qua h so và Phiêu trInh cüa Van phông 

UBND tinh; ljch cong tác tun cüa Chü tjch, Phó Chü tjch UBND tinh; mt s 

vn d quan trQng do Chánh Van phông UBND tinh chü dng báo cáo xin ' kin 

và các vn d khác do Chñ tjch UBND tinh quyt djnh. 

Trong qua trInh giái quyt h so' cong vic, nu xét thy vn d& Cong vic 

cn dua ra cuc hpp giao ban thI Chü tich, các Phó Chñ tjch UBND tinh ghi ' 

kin va chuyn cho Van phông UBND tinh d tng hgp, báo cáo Chñ tjch 

UBND tinh xern xét, quyêt dijnh. 

4. Chü tjch UBND tinh chñ trI hop giao ban. Khi Chñ tjch vng, Phó Chü 

tjch Thuèng triric UBND tinh thay mt Chü tjch UBND tinh chñ trI hop giao ban. 

5. Chánh Van phong, các Phó Chánh Van phang UBND tinh dir các cuc 

hop giao ban d trirc tip báo cáo v các phân cong vic duc phân cOng theo 

dOi. Chánh Van phông UBND tinh có trách nhim t chic tng hqp báo cáo các 
cong vic các Phó Chü tjch UBND tinh d giãi quyt trong tun, nhUng ni dung 

cn xin kin Chñ tjch UBND tinh trong tun tOi và t chüc vic ghi biên bàn 

các cuc hop giao ban (k cá ghi am). Sau cuc hop, ra Thông báo kt lu.n sau 

03 ngày lam vic, khi cn thiêt tharn rnuu Chü tch UBND tinh ban hành van 

bàn chI dto ci th d trin khai ni dung dã kt 1un. 
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Diu 32. T chfrc h9p cüa các s, ngành, co quan Va UBND cp huyn 
môi Chü tich,  Phó Chü tich  dir hçp và chü trI bui Jam vic 

1. Thu trlx&ng các Co quan chuyên mon thuc UBND tinh, Chü tjch 
UBND cp huyn có quyn quyt djnh t chüc các cuc hçp, hi nghj trong 
phm vi quãn 1 cüa cp mInh d thào luan  v chüc näng, thim vi1, cong tác 
chuyên mon ho.c tp hun nghip vi. Tt cá các cuc h9p, hi ngh phâi thit 
thrc va dugc t6 chüc ngän gQn, tit kim theo quy djnh cUa Nhà nuóc. 

2. Các co quan chuyên mon thuOc  UBND tinh, UBND cp huyn, khi t 
chüc hi nghj có thu cu mài lAth do cüa nhiu Co quan chuyên mon thuc 
UBND tinh, UBND c.p huyn, tüy theo quy mô và tInh chat cüa hi nghj ct báo 
cáo xin kin dng cüa Chü tjch UBND tinh ye nOi  dung, thành phn, thai 
gian và dja dim t chüc hi nghj. 

3. Các co quan chuyên mon thuc UBND tinh, UBND c.p huyn khi có thu 
cu mri Chu tjch, Phó Chü tjch UBND tinh d%r hçp ho.c lam vic phái có vAn bàn 
dAng k truâc voi VAn phOng UBND tinh (gri kern tài lieu lien quan và dir thâo nOi 

F 9 - .z . A F A 9 dung phat bieu cua lath dao)  de phoi hcip chuan b nçn dung, bo tn 1ch lam vic va 
phân cOng chuyên viên theo dôi, phiic viii. Dôi vi nhUng van dê cap bach, VAn 
phông UBND tinh trçrc tip báo cáo và chU dng bO frI th?i gian dê ChU tjch, Phó 
ChU tjch UBND tinh lam vic vó'i cc quan, don vj, xr l' kjp thyi vn d phát sinh. 

4. Thu trtxâng các co quan chuyên môn, Chü tjch UBND cp huyn không 
ct'r hoc üy quyn cho can bO,  chuyên viên báo cáo, lam vic vOi Chü tjch hoc 
Phó Chü tjch UBND tinh, tth tru?Yng hqp dixçic Chü tjch, Phó Chü tjch UBND 
tinh triu tap  dIch danh. 

ChirongW 
THEO DOI, DON DOC, KIEM TRA VIC Till HANH VAN BAN QUAN 

L' NRA Nlr(c vA THIIC HIN NfflM VV  DO UBND T!NH, 
CHU T!CH  UBND T!NH GIAO 

Diu 33. Phim vi và di tuqng theo döi, don d6c, kim tra 

1. Ph.m vi, di tuç1ng theo dôi, dOn dc, kim tra 

a) Vic thi hành các vAn bàn quy pham pháp luQ.t. 

b) Vic thxc hin các thirn vii UBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao tai 

các vAn bàn quy phm pháp luat, cac van bàn chi do, diu hành, xir I giái quyt 
cOng vic (sau day gi là nhim vi do UBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao). 

2. UBND tinh, Chi'i tjch UBND tinh, CC co quan thuOc UBND tinh, Chü 
tich UBND cac huyn, thj xA, thành ph và các t chirc, cá nhân lien quan có 
trách nhim theo dôi, don dc, kim tra vic thi hành các vAn bàn quy pham 
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pháp luQtt, van bàn quàn 1' nhà nuàc và vic thrc hin nhim vi do UBND tinh, 

Chü tjch UBND tinh giao. 

Diu 34. Nguyen tc theo dôi, don dc, kim tra 

1. Theo döi, don dc, kim tra là cong vic dircc tin hành thung xuyên 

va theo k hoach, dng th?ñ phài có sr phi hcip d tránh chng chéo, trüng 1.p. 

2. Thirc hin dñng th&m quyên, trInh tir, thu tic và trén co so quy djnh cüa 

pháp 1u.t; bâo dam cong khai, minh bach, khách quan, chInh xác và không gay 
can trO dn hoat dng bInh thuOng cña các cci quan, t chüc duc kim tra. 

3. Báo dam hiu qua, nâng cao k' lu.t, k' cuong hành chInh, dem iai  tác 

dng tich crc trong chi dao, diu hành cüa các co quan thuc tinh, cac huyn, thi 

xà, thành phô và cüa các cci quan quân l nhà nuó'c. 

4. G.n vOi vic 1mg dung cong ngh thông tin trong cong tác quán ly van 

bàn, ho so cong vic và chi d.o, diêu hành cüa các cci quan, UBND các huyn, 

th xã, thành ph; thrc hin lien thông tr Van phông UBND tinh dn các co 

quan thuOc tinh, các huyn, thj xã, thành ph và các t chüc, cá nhân lien quan. 

Diu 35. Thm 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 lu.t cüa Co quan nhà nuOc, các nghj quyt cüa HDND 

tinh và vic thrc hin các nhim vi do UBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao. 

2. Các Phó Chü tch UBND tinh kim tra vic thi hành các van bàn quy. 

pham pháp 1utt, van bàn quãn 1 nhà nuOc và cong vic theo pham vi, 11th virc, 

co quan, dja phuong duçic Chü tjch UBND tinh phân công; các üy viên UBND 

tinh khác kim tra vic thrc 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 chju trách thim theo dôi, don dc, kim 

tra vic thirc hin các thim vi do UBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao, báo 

cáo kt qua thirc hin thim vii tai  phién hQp UBND tinh thuOng kS'. 

4. Giám dc SO Ni vm chju trách thim t chüc thanh tra, kim tra cong 

vi.i vic thrc hin các thim vi do UBND tinh, Chü tjch UBND tith giao theo chi 

dao cüa Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh, báo cáo UBND tith. 

5. Giám dc SO Tu pháp chU tn, ph& hqp vâi các Co quan chuyên mon 

thuOc UBND tinh có trách nhim giup UBND tinh, Chü tjch UBND tinh theo 

dôi, dOn dc, kim tra cac van bàn quy pham pháp 1ut trong pham vi quân 1 tai 

cac co quan thuc UBND tinh, UBND các huyn, thj xä, thânh ph báo cáo 

UBND tinh, Chü tjch UBND tinh. 
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6. Ngi.thi dimg d.0 các sô, ngành, co quan, Chü tjch UBND các huyn, th 

xâ, thành ph có trách nhim theo dôi, don dc, tir kim tra viêc thi hành các van 

bàn quy phtm pháp 1ut, van bàn quán 1 nba nuóc và vic thrc hin các nhirn 

vii UBND tinh, Chü tjch LTBND tinh giao cña co quan, dja phu'cing mInh. Djnh kS' 

truâc ngày 20 hang thang, có trách nhiêm báo cáo Chü tjch UBND tinh kt qua 

thirc hin nhiêm vu UBND tinh giao thuc linh virc, dja bàn quán 1. Djnh k' 

hng nàm báo cáo UBND tinh, Chü tjch UBND tinh tInh hInh theo dôi vic thi 

hânh cac van bàn quy phm pháp Iut thuc linh v'rc quãn 1 (qua S Tu pháp). 
., 

Dieu 36. Nçn dung, hinh thuc theo doi, don doc, kiem tra 

1. Ni dung theo dOi, diôn dc, kim tra 

a) Vic t chirc thi hành các van bàn quy pham pháp 1ut, van bàn quán 1' nba 

nu'ó'c; vic t chirc, trin khai và tin d, kt qua thirc hin thim vi do tinh giao. 

b) Vic thirc hin ch d thông tin, báo cáo v tInh hInh thi hành các van 

bàn quy phm pháp 1ut, van bàn quàn 1 nba nuóc và kt qua thirc hin nhim 

vii do UBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao các Co quan, dta  phuang theo Quy 

ch lam vic cüa UBND tinh và các quy djnh có lien quan. Thu truô'ng các co 

quan chuyên mon thuc UBND tinh, Chü tjch UBND các huyn, thj xâ, thành 

ph và ngui có thm quyn trong vic thi hành các van bàn quy pham pháp 

luât, vAn bàn quân 1 nhà nithc và các nhim vi do tinh giao. 

2. HInh thirc theo dOi, don dc, kim tra 

a) Qua h thng quãn 1 van bàn cüa VAn phong UBNID tinh dA duçc kt 

ni dn cac so', ngành, Co quan, dja phucing. 

b) Qua báo cáo djnh k' hoãc dot xu.t. 

c) Qua lAm vic trirc tip theo k hoach duçc duyt hoc dt xut theo yêu 

cu quAn 1 nhA nuo'c. 

d) Qua viéc thành lap doAn kim tra. 

d) Qua các hInh thrc khác. 

Diêu 37. Kêt qua kim tra 

1. Khi kt thüc kim tra, cci quan, nguo'i chü tfl phãi báo cáo kt qua kirn tra. 

2. Ni dung báo cáo kt qua kim tra 

a) Dánh giá vic trin khai, t chirc thi hành các vAn bàn quy pham pháp 

luat, vAn bàn quân l nhà nuóc vA thrc hin nhim vi do UBND tinh, Chü tich 

UBND tinh giao; dánh giá kt qua dat  duqc, nhUng han ch& yu kern và nguyen 

nhân trong qua trInh thirc hin. 
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b) Kt 1un xir 1' hoc d xu.t xir 1 theo th.m quyn d kh.c phçic nhfing 

hn ch& yu kern ho.c kin nghj diu chinh thim vi, süa di b sung các quy 

dnh lien quan nu can. 

c) Kt qua kim tra là m,t tiêu chI xem xét diánh giá müc d hoàn thành 

nhim vi cüa Thu tnthng các sf1, ban, ngành và Chü tjch UBND các huyn, thj 
xä, thành ph hang qu và xem xét dánh giá, xp loai cài each hành chInh cui 

näm cüa cci quan, dcm vi. 

Chtrng VII 

TIEP KIIACH, DI CONG TAC 

Diu 38. Chü tjch, Phó Chü tjch UBND tinh tip khách trong ntróc 

1. Chü tjch, Phó Chü tjch LIBND tinh tip xã giao, g.p mt các doàn di 

biu, khách dn thäm, lam vic tai  dja phirong khi: 

a) Chü tjch ho.c Phó Chü tjch UBND tinh trirc tip rnôi hoc theo chi do 

cüa cap trén; 

b) Tip khách theo d nghj cüa Thñ trir&ng các sâ, ngành, Chü tjch Hi 
dng nhân dan ho.c Chü tjch UBND cp huyn, ngithi dirng d.0 các Co quan, 

doàn th c.p tinh; 

c) Tip khách theo d nghj cüa khách. 

2. Thu tnrâng co quan chuyén mon thuic UBND tinh có dir kin mi Iãnh 

dao các b, ban, ngãnh, cci quan Trung uong và d nghj Chü tjch UBND tinh 
hoc Phó Chil tjch UBND tinh tip khách trong nthc (k cã vic däng cai t chirc 
hi nghj, hi thào) phâi báo cáo và di.rqc sr dng cUa Chü tjch UBND tinh. 
Tnring hcp các dông chI Lath dao Dàng, Nhà nithc, các b, ban, ngành, co quan 
Trung uong chü dng vào lam vic vói các sór, ngành thI Thu trithng các so', 

ngành phài báo cáo Chü tjch UBND tinh d b tn tip và lam vic. Truo'ng hçip 
d nghj Chü tjch UBND tinh hoc Phó Chü tjch UBND tinh tiêp khách phái gii 
van bàn d nghj trithc ngày dr kin tip It nht 2 ngày, trong van ban phài néu rO 
s hrqng khách, thOi gian, dja dim tip, hInh thUc tip, tiu sfr torn tt các thành 

vien trong doàn, chuong trInh hoat dng cUa khách tai  dja phuong và các vAn d 

lien quan khác. Co quan chü trI mo'i phài phi hqp vOi Van phOng UBND tinh 
chun bj ni dung bui tip và t chirc bui tip dat  kt qua t&. 

3. Van phOng UBND tinh có nhim vi: 

a) Báo cáo Chü tjch hoc Phó Chü tjch UBND tinh v d nghj tip khách 
cüa CáC co quan, don vj; thông báo kjp tho'i kin cüa Chü tjch ho.c Phó Chü 
tjch UBND tinh cho các Ca quan lien quan bit, ding tho'i dua vào ljch Cong tác 
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tun cüa Chü tjch vâ Phó Chü tjch UBND tinh, khi du'çic Chü tjch ho,c Phó Chü 

tjch UBND tinh dng ; 

b) Phi hçp vâi các co quan lien quan chun bj ni dung và t chirc cuc 

tip. Tnrô'ng hçp cn thit, theo chi do cüa Chü tjch hoc Phó Chñ tjch UBND 

tinh, d nghj các Cu quan lien quan chun bj mt s ni dung cii th cUa cuc tip. 

c) Myi cac co quan truyn hInh, báo chI dir d dua tin v cuc tip. 

d) Phi hcp vâi Co quan lien quan t chi1rc phiic vii và bão dam an toàn 

cho cuc tip; téi chüc trin khai thrc hin các cong vic cn thit sau cuc tip. 

Diéu 39. Chü tich,  Phó Chü t:ch  UBND tinh tiêp khách nu'ó'c ngoài 

1. Chü tjch, Phó Chü tjch UBND tinh tip khách nuórc ngoài, gm các 

hInh thüc: Tip xã giao, tip lam vic (chInh thüc hoc không chInh thtrc) theo 

gii thiu cüa co quan Trung irang, d nghj cüa các Co quan, t chrc trong tinh 

va các d nghj trirc tip cüa khách vci ChÜ tjch, Phó Chü tjch UBND tinh. 

2. Các Co quan, t chtrc trong tinh khi có nhu cu d nghj Chü tjch, Phó 

Chü tjch UBND tinh tip các di tác nithc ngoài cüa co quan, t chi'c, phãi có 

van ban d nghj nêu rO ni dung và hInh thirc cuc tip, thânh phn và tiu sü' 

torn tt thành vien trong doàn, chucing trInh hot dng cüa khách tai  dja phucmg 

và các vn d lien quan khác. Các d xut và kin nghj gui Chü tjch, Phó Chü 

tjch UBND tinh It nht 05 ngày lam vic tnrO'c ngày dx kin tip. 

3. Van phông UBND tinh thrc hin nhim vii quy djnh tai  khoán 3 Diu 
38 Quy ch nay. 

4. Thñ truàng các co quan, t chirc trong tinh có k hoach tip khách 

nithc ngoài, k cã khi không có nhu cu d nghj Chñ tjch, Phó Chü tjch UBND 

tinh tip, vn phái báo cáo bang van bàn v thành ph.n khách, ni dung và thai 

gian dir kin tip, giri Chü tjch UBND tinh, dng thi glri Si Ngoi vii. 

5. S Ngoi vii có trách nhim hi.róng dn các co quan, t chñ'c trong tinh 

thirc hiên dung du?ing li di ngoi cüa Dáng, Nhà rnthc, dam báo yêu cAu v 

chInh trj, di ngoti, nghi thüc và tp quán, phong tiic cüa Vit Nam; ph,i hçip 

vó'i Van phOng UBND tinh chun bj các nOi  dung lien quan; b tn phuo'ng tin 
di 1i, noi an, nghi, tang phm theo quy djnh hin hânh cüa ChInh phü. 

Dieu 40. Che d9 di cong tac 

1. Thành viên UBNID tinh hang thang phài dânh thai gian di cong tác co 
si d kim tra, nm tInh hInh trin khai thrc hin các chInh sách, pháp 1ut cüa 

Nba nuOc, các quyt djnh, chi thj, van bàn chi d,o cña UBND tinh, Chñ tjch 

UBND tinh; gp gâ tip XÜC, lang nghe kin, nguyen v9ng cüa nhân dan; ntm 

tInh hInh co sà d kjp thôi chi do và d xutt nhUng giãi pháp gi11p dia 
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phuung, Co s& khc phic khó khãn. 

Tüy ni dung, mvc dIch chuyn di cong tác, thành viên UBND tinh quyt 

djnh hInh thirc di cong tác cho phà hçp, bào darn thit thirc và tit kim, có th 

báo truc hoc không báo truôc cho co sâ. 

2. liJy vien UBND tinh, Thñ trung các sà, ban, ngành, Chü tich UBND 

các huyn, thj xã, thành ph di cong tác cci sâ phãi có k hotch tru'1c; tru'ng 

hcip di cong tác, lam vic vói các dija phuang khác và các B, nganh Trung uang 

trên 07 ngày phài báo cáo Chü tjch Uy ban nhân dan tinh; truông hcip di cong 

tác nithc ngoài phài báo cáo bng van bàn và chi di khi duçic sir dng ' cüa Chü 

tjch UBND tinh bang van bàn. 

Trueing hqp di cong tác theo sr phân cong hoc uS' quyn cüa Chü tjch 

UBND tinh, khi v phãi báo cáo kjp thii kt qua cong tác vái Chñ tjch UBND 

tinh hotc Phó Chü tjch UBND tinh phii trách linh virc. 

3. Trong thôi gian Hi dng nhân dan tinh và UBND tinh h9p, các thành 

viên UBND tinh không duçic b tn hi nghi và di cong tác, trir truông hcip dc 

bit diuçic Chñ tjch UBND tinh dng S'. 
4. Van phông UBND tinh có nhim vi: 

Xây drng chuung trInh, k hoach dii thàm và lam vic ti các dan vj, Co si 

trong dja phuung cüa Chü tjch và Phó Chü tjch UBND tinh, bào dam hiu qua, 

không chng chéo; thông báo cho các dan vj, co s& và co quan lien quan bi& kt qua 

các cuôc thàrn và lam viêc chInh thirc cüa Chñ tich hoãc Phó Chñ tich UBND tinh. 

Chirong VIII 
CONG TAC THONG TIN, BAO CÁO 

Diêu 41. Trách nhim thông tin, báo cáo 

1. Trách nhiêrn cüa UBND tinh: 

a) Djnh k5' hang tháng, quS', 6 tháng, 9 tháng, näm có báo cáo v tInh hInh 

kinh t - xã h,i, an ninh - quc phông cüa tinh và các báo cáo chuyên d, dt 

xut theo yêu cu cüa ChInh phU, Thu tithng ChInh phü, Thung trirc Tinh u5i, 

Thuông trirc Hi dng nhân dan tinh. 

b) Djnh k5' có báo cáo kim dim ye siI chi do, diêu hành cüa UBND 

tinh, tinh hInh ni bt trong tháng, quS' và Ca nám gi:ri Van phông Chinh phü, 

Thuông tnrc Tinh ñy, Thumg trirc Hi dng nhân dan tinh theo quy djnh. 

2. Trách nhim cña Chánh Van phông UBND tinh: 

a) T chi.rc vic cung cp thông tin h.ng ngày và h&ng tun phic vu cho 

cong tác chi do, diu hành và giâi quyêt cong vic thu'ông xuyên cüa Chü tjch, 
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Phó Chü tjch UBND tinh bao gm: các v,n d quan tr9ng do các ca quan 
chuyên mon thuôc UBND tinh, UBND cp huyn trInh Chü tjch hoic Phó Chñ 
tjch TJBND tinh va các thông tin ni b.t v kinh t - xâ hi, an ninh, quc phông 

tai dia phuang. 

b) Phi hçp trao di thông tin v&i Van phông Tinh üy, Van phông Doàn 

dai biu Quc hi va Hi dng nhân dan tinh; 

c) Hi.thng dan, theo dôi, don dc các Co quan chuyên mOn thuc UBND 
tinh, UBND cp huyen thirc hin ch do thông tin, báo cáo và t chi.rc khai thác 

thông tin khác phiic vu sir chi dao, diu hành cüa UBND và Chü tjch TJBND tinh. 

d) Phi hccp vii các ngành chirc nàng giüp UBND, Chü tjch UBND tinh 
biên soan,  tng hçp các báo cáo djnh k5' v tInh hInh kinh t - xã hôi, an ninh, 

quc phông cüa dja phucing (qu, 6 thang, 9 thang, Ca näm, tng kt nhim ks'); 

báo cáo chuyên d; báo cáo dt xut duçic quy djnh tti dim a khoãn 1 Diu nay; 

chCi trI tng hçp xây dirng báo cáo kim dim v sir chi do, diu hành cüa 

UBND tinh (6 tháng và Ca nãm) và torn tt tInh hInh kinh t - xã hi, an ninh, 

quc phOng ni b,t. 

d) To chñc cp nht vào H thng Quãn 1 van bàn diu hânh và Cng 
thông tin din tir tinh cüa Van phong UBND tinh các báo cáo, thông tin v tInh 
hinh kinh t - xä hi, thông tin chi dao,  diu hành, chu'o'ng trInh cOng tác, các 
ho?t dng thi.thng ngày cüa UBND tinh theo yêu cu cüa Chü tjch UBND tinh 

(trir các van bàn, thông tin có ni dung thuc danh miic bI mt nhà ntthc). 

e) T chñ'c vic dim báo hng ngày gCri Chü tjch, Phó Chü tjch UBND 
tinh; thông báo kin chi cto cUa Chü tjch, Phó ChÜ tjch UBND tinh xir 1 các 
vn d báo chI nêu d các co quan, dja phuong lien quan, theo dôi, kim tra và 

báo cáo Chü tjch, Phó Chü tjch UBND tinh. 

3. Trách nhim cüa Thu trithng các sO, ban, ngành, Chu tjch UBND các 
huyn, thj xa, thành ph: 

a) COng c, tang cuOng h thng thông tin ni b, d giOp lãnh dto Co 

quan nm duçic tInh hmnh, cong vic chO yu din ra hang ngày trong toân 

ngành, linh virc, dja bàn mInh phii trách. 

b) GOi ChO tjch UBND tinh (qua Van phOng UBND tinh hoc co quan 

chuyên mOn duçc giao tng hqp chung) các báo cáo djnh kS'  (thang, qu, 6 
tháng, 9 tháng, nàm), báo cáo chuyén d, báo cáo d,t xuit bang van bàn din tO 
khOng gOi van bàn giy (trü các van bàn có ni dung thuc danh miic bI mt nhà 

nirOc), gOi v Van phông UBND tinh, SO K hoch và Du tu', Ciic Thng kê 
tinh d tng hqp, báo cáo UBND tinh. 
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c) Chuân bj các báo cáo cUa UBND tinh trInh co quan cp trên theo sr 

phân cong cüa Chü tjch UBND tinh. 

d) Thuông xuyên trao di thông tin vói các cc quan chuyên mon khác và 

UBND cp huyn v các thông tin có lien quan. Thçrc hin vic cung cp thông 

tin theo ch d và khi có yêu c.0 phi hcip cüa cG quan khác. 

4. Giám dc S K hoach và Du tu, ngoài các nhim vi quy dnh ti 

khoán 3 Diu nay, có trách nhim xây dirng và trInh ti phiên hçp thuông k cüa 

UBND tinh báo cáo v tInh hInh thirc hin nhim vi phát trin kinh t - xa hi 

hang tháng, qu, 6 tháng, 9 tháng và Ca näm. 

Biu 42. Quy dlnh v thôi gian chê d thông tin, báo cáo 

1. Th?ñ gian gfri báo cáo djnh k' di vâi các sO, ban, ngành, UBND các 

huyn, thj xã, thành ph thirc hin theo Quyêt djnh s 21/2020/QD-UBND ngày 

13/8/2020 cüa UBND tinh ban hành Quy djnh ch d báo cáo dljnh kS'  phic vu mvc 

tiêu quãn 1' trén dja bàn tinh: 

a) Báo cáo tháng vào ngày 20 hang thang; 

b) Báo cáo qu I vào ngày 20 tháng 3; 

c) Báo cáo 6 tháng vào ngày 10 tháng 6; 

d) Báo cáo 9 tháng vào ngày 20 tháng 9; 

d) Báo cáo nArn vào ngày 20 tháng 10. 

2. Thai gian giri báo cáo djnh k di vó'i Ciic Thng kê tinh: 

a) Báo cáo tháng vào ngáy 22 hang tháng; 

b) Báo cáo qu I vào ngày 22 tháng 3; 

c) Báo cáo 6 tháng vào ngáy 15 tháng 6; 

d) Báo cáo 9 tháng vào ngày 22 tháng 9; 

d) Báo cáo närn vào ngày 25 tháng 10. 

3. Thai gian g1ri báo cáo djnh k' di vi Sâ K hoch và Du tu: 

a) Báo cáo tháng vào ngày 25 hng tháng; 

b) Báo cáo qu' I vào ngày 25 tháng 3; 

c) Báo cáo 6 tháng vào ngày 20 tháng 6; 

d) Báo cáo 9 tháng vào ngày 25 tháng 9; 

d) Báo cáo nàm vào ngày 30 tháng 10. 

Trong qua trinh chi do, diu hành, nu có nhng vn d dt xut, phát sinh; 

UBND tinh có van bàn yêu cu diu chinh thai gian güi báo cáo cho phñ hgp. 
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Diu 43. Báo cáo ti phiên h9p UBND tinh 

1. Hang thang, Giám dc S& K hoach  và Du tu báo cáo v tInh hInh kinh 
t - xâ hi và kin nghj các nhim v1, giài pháp thirc hin k hoach  phát trin kinh 
t - xA hi. Chánh Van phông UBND tinh báo cáo cong tác chi do, diu hành, tInh 

hInh thirc hin chuung trInh cong tác và các nhirn vi UBND tinh, Chü tich 

UBND tinh giao. 

2. H&ng qu, Thanh tra tinh báo cáo v cong tác phông, chng tham nhüng, 

tiêu crc, cong tác thanh tra, giái quyt khiu ni, t cáo. Giám dc S Ni vii báo 

cáo v cong tác cái cách hành chInh, cong tác thanh tra, kim tra cong vii. 

3. Ti phiên hçp UBND tinh thiRing k' tháng 06 vâ tháng 12, Chánh Van 

phông UBND tinh báo cáo kim dim cOng tác chi do, diu hành cüa UBND tinh 

và vic thirc hin Quy ch lam vic cüa UBND tinh. 

4. Các báo cáo chuyên d, dt xut khác theo chi dao  cña Chü tjch UBND tinh. 
A • A * • A A Dieu 44. Thong tin ye hot dçng cua UBND tinh toi Nhan dan 

1. Chánh Van phong UBND tinh là ngui phát ngôn cüa UBND tinh, có 

trách nhim chü dng cung cp thông tin v chü truang, chInh sách cUa Dâng và 

pháp Iu.t Nhà nixóc và tInh hInh kinh t - xä hOi  nM bet; th%rc hin nhim vii phát 
ngôn cüa UBNID tinh, Chü tjch UBND tinh, t chüc hp báo dijnh kS'  d thông báo 
kt qua phiên hçp UBND tinh; t chüc h9p báo khi cn thit d thông tin v các 

chInh sách, quyt djnh quan tr9ng trong chi do, dIiu hânh cüa UBND tinh, Chü 

tjch UBND tinh; trâ Ru nhUng v.n d du 1un xâ hi và báo chI quan tam; thrc 

hiên thông cáo báo chI. Khi duçuc yeu cu, các sâ, ngành, ccu quan lien quan tharn 

dir h9p báo, trirc tip phát biu và chju trách nhim v các ni dung thuc phrn vi 
chuyên ngânh cüa mInh. 

2. Nhirn v,i cüa Thu tru6ng s0, ngành, ca quan, Chü tch UBND các huyn, 
thi xä, thành ph 

a) Thirc hin t& quy drjnh v ch d phát ngôn và cung cp thông tin cho báo 

chI, to diu kin thun lqi cho các ccu quan thông tin dai  chñng trong vic tip cn 
các thông tin chInh xác, kjp thii v cac sir kin xáy ra trong ngành, linh vuc, dja 
phucing mInh. 

b) T chüc di thoai trirc tip vâi Nhân dan bng các hInh thirc thIch hçup; 

h9p báo djnh k, hçp báo khi ban hành các van bàn quan tr9ng, khi trin khai các 
chInh sách Ian cüa Dãng và Nhà nuâc, khi có các sr kin dáng chü khác. 

c) Thithng xuyen dim báo và thirc hin vic trá ion báo chI theo quy dnh 

cüa pháp 1ut. 
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3. Nhim vii cüa Giám dc Si Thông tin và Truyên thông 

a) T chrc giao ban báo chI, quàn 1' thông tin báo chI theo quy djnh cüa 

pháp 1ut v báo chI. 

b) Phôi hcip vói Vanphông UBND tinh tham muu, dé xut Chü tch UBND 

tinh di im5i cách thirc, ni dung, thành phn tham gia dua tin hoat dng cüa 
UBND tinh, Chü tjch UBND tinh và tè chirc hpp báo UBND tinh ph hcip vói tInh 

hInh thirc t, nâng cao hiu qua thông tin, truyên thông v hot dng cüa UBND 

tinh, Chü tjch UBND tinh, các Phó Chñ tch UBND tinh và các Uy viên UBND 

tinh tii nhân dan trong tinh. 

c) Chü trI, phi hçp vâi Thu truâng sâ, ngành, Ca quan, Chñ tjch UBND các 

huyn, thj xa, thành ph xây dxng Ca ch& quy trInh phi hçip trong cong tác truyên 

thông, bào dam kjp thôi, dng b và nh.t quán trong h thng hành chInh và xir 

khUng hoàng truyn thông nhanh chóng, hiu qua; dy mnh vic lrng ding cong 
ngh thông tin, cung cp thông tin t9i Nhân dan bng các hInh thuc thIch hçip v 

tInh hInh mci mat cüa tinh. 

Chu'o'ng IX 

DIEU IUIOAN THI HANH 

Diêu 45. Diéu khoãn thi hành 

Trung hqp van bàn cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh ban hành tru1c 

Quy ch nay quy djnh trái vâi quy djnh trong Quy ch nay thI áp ding theo quy 

dijnh ti Quy ch nay. Di vi các quy djnh con thiu so vi quy djnh trong Quy 

ch nay, các sà, ngành, Ca quan, dja phisang theo chirc näng nhirn vi duçic phân 

cong rà soát, d xut kjp thii sra di, b sung phü hcip. 

Chánh Van phông UBND tinh có trách nhim thuO'ng xuyên don dc, kirn 

tra viêc thi hành Quy ch nay a các ngành, các cp trén dja bàn tinh; kjp thi d 

xuât UBND tinh xem xét sua di, b sung, hoàn chinh Quy ch dam bào phü hop 

vài quy dnh cua pháp 1ut 
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