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C!än  c Luçt Td chik chInh quyé'n dja phu'o'ng ngày 19/6/2015; 

Can ci Lugt Sza dói, bd sung m5t s diê'u cüa Lut Td chic ChInh phü và 
Lut Td ch&c chInh quyê'n dja phu'ong ngày 22/11/2019; 

Can c& Luçt Ban hành van ban quy phgm pháp lut ngày 26/6/2015, Lu42t 

Sia dói, bc sung m2t  s diê'u cza LuçIt Ban hành van ban quy phcim pháp luçt 

ngày 18/6/2020 

Can cz Nghj djnh sd 24/2014/ND-CF ngày 04/4/2014 cña ChInh phi quy 
djnh td chtc các cci quan chuyên mon thu(5c Uy ban nhán dan tinh, thành phO trc 
thuc Trung uv'ng 

Can ci'Nghj djnh sd 107/2020/ND-CF ngày 14/9/2020 cüa ChInhphi ye' 
tha ddi, bá sung mt s die'u cia Nghj djnh sO' 24/2014/ND-CF ngày 04/4/2014 
cüa ChInhphz; 

Can ci Quyé"t djnh s53/2006/QD-TTg ngày 08/3/2006 cia Thi twóng 
Chinh phz ban han/i Quy ché' lam vic máu cia UBND tinh, thành pho' try'c thuc 
Trung ro'ng, 

Can ci Quye't djnh s 45/2018/QD-TTg ngày 09/11/2018 cüa Thi tiróng 
ChInh phz Quy d/nh ch d5 hQp trong hogt d5ng quán 1j, die'u hành cia ccx quan 
thu3c h thong hành chinh nhà nithc, 

Theo de' nghj cüa Giám &4c SO' N(51 vi và cia Chánh Van phOng Uy ban 
nhán dan tinh. 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Ban hãnh kern theo Quyt djnh nay Quy ch lam vic cüa Uy ban 

nhân dan tinh Quàng Trj nhim k' 2021 - 2026. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc k t1r ngày 01 tháng 11 näm 2021 và 
thayth Quy& djnh s6 14/2017/QD-UBND ngày 09/8/20 17 cüa 1Jy ban nhân dan 
tinh v ban hành Quy ch lam vic cUa Uy ban nhân dan tInh Quãng Trj. 

Diu 3. Chii tjch Uy ban nhân dan tinh, Phó Chü tjch Uy ban nhân dan tinh, 
Uy vien Uy ban nhân dan tinh; Ngi.thi dung du các ccy quan chuyên môn, c quan 
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thuc Uy ban nhân. dan tinh; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành ph, thj 
xA và Thu trtthng các Ca quan, don vj có lien quan chju trách nhim thi hành Quyt 

dinh này.I.# 

NoinhIn: 
- Nhu Biêu 3; 
- Van phông ChInh phü; 
- Cic Kiêm tra VBQPPL-BTP; 
- Vi4i Pháp chê, B Ni vi; 
- Thuing trircTinh üy; 
- Thumg tr%rc HDND tinh; 
-DoanDBQHtinh; 
- UBMTFQVN tinh; 
- Các Ban Dãng thuc Tinh Uy; 
- TAND tinh, VKSND tinh; 
- Các Doàn th cp tinh; 
- S& Tii pháp; 
- Trung tam Tin h9c tinh; 
-Luu:VT,NC. 
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Chtro'ng I 
NHf)NG QUY DTNH  CHUNG 

Diu 1. Phm vi, di tirqng diuchinh 
1. Quy chê nay quy djnh nguyen the, pham vi, trách nhim, each thrc, trinh 

tir giãi quyt cong vic và quan h cOng tác cüa Uy ban nhân dan tinh Quâng Trj 
(sau day viêt tat là UBND tinh). 

2. Chü tch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh, Uy viên UBND tinh; 
Ngu?i dirng dâu các co quan chuyên môn, ci quan thuc UBND tinh(gQi chung 
là ca quan thuc UBND tinh), Chü tch UBND các huyn, thành phô, thj xa và 
các to chüc, Ca nhân có quan h lam vic vói UBND tinh chju sir diêu chinh cUa 
Quy chê nay. 

Diêu 2. Nguyen tác lam vic cüa UBND tinh 
1. UBND tinh lam vic theo nguyen the tuân thu Hiên pháp và pháp lust;  tp 

trung d.n chü, vra bào dam phát huy vai trô lath dao  cüa tp the UBND tinh, vira 
dé cao trách nhim cá nhân cüa Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tch UBND tinh Va Uy 
viên UBND tinh. DOi vói các chü truo'ng, chInh sách lrn thuc thâm quyên cüa 
UBND tinh, Phó ChÜ tjch UBND tinh phâi báo cáo Chü tjch UBND tiinh tnnc khi 
xem xét, quyêt djnh. 

2. UBND tinh giái quyêt cOng vic theo quy djnh cüa pháp lu.t, sir chi do, 
diêu hành cüa Chinh phü, Thu tithng Chinh phü; bão dam sir lãnh dao  cUa Tinh 
üy, sir giám sat cüa Hi dông nhân dan tinh (sau day viêt tat là HDND tinh) trong 
vic thirc hin chüc näng, nhim v1i, quyên h?n  duçic giao. 

3. Trong phân cOng giãi quyêt cOng vic, mOi vic chi duqc giao cho mt ca 
quan, dan vj, mt ngithi phii trách và chju trách thim chInh, cap trên không lam 
thay cOng vic cüa cap duth, tp the không lam thay cOng vic cüa cá nhân và ngiiçic 
li. Ngisi drng dâu cci quan dugc giao nhim vi.1 phài chju trách nhim ye tiên d, 
kêt qua và hiu qua cOng vic di.rçc phãn cOng. 

4. Bào dam tuân thu trInh tir, thu tiic và thai htn giâi quyêt cOng vic theo 
dung quy djnh cüa phap 1ut, chucing trInh, ké hoach  và quy chê lam vic cüa 
UBND tinh. 

5. Báo dam phát huy nàng lirc và s trung cüa can b, cOng chuc; d cao 
tmnh t1r chju trác nhim, tInh dc 1p trong giãi quyêt cong vic. Nêu can thit ctn 
có sir phOi hçip cong tác, trao dôi thông tin trong giãi quyêt cong vic và trong mci 
hoat dng theo chuc näng, nhim vii, quyên hn duqc pháp 1ut quy djnh. 

6. Bào dam dan chü, cOng khai, minh bach và hiu qua trong mi hoat dng. 
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Chirong II 
NHIM VV,  QUYEN HAN, PHM VI, TRACH NHIM GIAI QUYET 

CONG VIC VA QUAN H CONG TAC CUA UBND T!NH 

Diu 3. Nhim vu, quyn han và cách thfrc giãi quyt cong vic cüa 
UBNDtinh 

1. UBNID tinh giãi quyêt cong vic theo nhim vi, quyên han  duqc quy 
dinh tai  Diêu 17, Diêu 21 Lut To chirc chInh quyên da phuong näm 2015 và các 
quy djnh khác cüa pháp 1ut có liênquan. 

UBND tinh thâo 1un và quyêt djnh tp the các van dê sau: 
a) Chucing trInh boat dng cã nhim kS'  và chiwng trInh cong tác hang nàm 

cüa UBND tinh. 
b) Kê hoach phát triên kinh tê - xã hi hang näm, 5 11am; báo cáo tInh hInh 

kinh tê - xã hi, quôc phông - an ninh hang tháng, qu, 6 tháng, 9 tháng, cã näm; 
chuang trInh, ké hoach cüa UBND tinh thirc hin các nghj quyêt, quyêt djnh, 
chucing trInh, kê hoach cüa cap trên; nhffiig nhim vii, giâi pháp chi dao,  diêu hành 
thrc hin Kê hoach phát triên kinh té - xã hi, quoc phóng - an ninh. 

c) Các vn bn quy phm pháp 1ut thuc thm quyên ban hành cüa UBND tinh. 
d) Các cc chê, chInh sách thuôc tat cá các lTnh virc kinh tê - xâ hi, quôc 

phông - an ninh trInh HDND tinh. 
d) Quy hoach  tinh; các quy hoach chung xây drng: thành phô Dông Ha, 

Khu kinh tê Dông Nam, các khu cong nghip; quy hoach xây dirng vüng lien 
huyn; quy hoach xay drng vüng huyn. 

e) Dir toán thu ngân sách nba nuâc, chi ngân sách dja phucing và phucing 
an phân bO ngân sách tinh; phân cap nguOn thu, nhim vi chi, t' l phân tram (%) 
phãn chia nguôn thu giüa các cap ngân sách dja phrnmg; phi, l phi, giá djch vi 
công, giá dat và các khoán dóng gop cüa Nhân dan. 

g) Kê hoach dâu tu cong hang näm, trung han. 
h)Các van dê ye tO chüc b may, biên ché và can b, cong chirc, viên chirc 

thuc thâm quyên cüa Uy ban nhân dan tinh theo Quy djnh phân công, phân cap 
quãn 1 to chi'rc b may và can b, cong chi'rc cüa Uy ban nhân dan tinh. Dánh giá 
kêt qua thirc hin và xêp lOai  mrc d hoàn thành nhim v11 hang näm cüa các s&, 
cci quan tilting ducng sâ, các dan vi sir nghip cOng lap thuôc UBND tinh, UBND 
câphuyn. 

i) Các van dê ye thành 1p, giái the, nh.p, chia, tách, diêu chinh dja giâi 
dan vi hànhchinh. 

k) Kiêm diem cong tác chi dao,  diu hành cüa UBND, Chü tjch UBND và 
thirc hin Quy chê lam vic cüa UBND tinh. 

1) Nhüng giãi pháp có tinh dt phá trén các lThh virc; các báo cáo, d an, các 
ni dung mang tInh chiên lugc, dài han  hoc các van de dt xuât, cap thiêt khác 
theo dê nghj cüa Chü tjch TJBND tinh. 

2. Cách thi1rc giái quy& cOng vic cUa UBND tinh: 
a) Dôi vói các van îê thuc dôi tuçmg thão lu.n và quy& djnh tp th, quy 

djnh tai  khoãn 1 Diêu 3 Quy ché nay: 
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- Thão 1un vâ quy& nghj tüng vn d t?i  phiên hçp UBND tinh thu&ng kS' 
hoc chuyên dê. 

- Dôi vâi môt so van dê do yêu câu cap bach hoc không nhât thiêt phâi to 
chüc thâo 1un, biu quy& tai  phiên h9p UBND tmnh, Chü tjch UBND tinh quyêt 
djnh bang hInh thirc gui phiu ghi kiên và chi dao  Van phông UBND tinh giri 
toàn b ho sc, phiêu xin kiên den timg Uy viên UBND tinh dê xin kiên. 

Tnr&ng hqp xin kin các Uy viên UBND tinh bang hInh thüc gui phiêu 
ghikin,thI: 

- Nêu van dê duçirc qua n1ra sO Uy viên UBND tinh dông , Van phông 
UBND tinh trInh Chü tjch UBND tinh quyêt djnh và báo cáo UBND tinh trong 
phiên h9p gân nhât. 

- Nêu van dê chua dirçic qua ni'ra so Uy viên UBND tinh dOng, Van phông 
UBND tinh báo cáo Chü tjch UBND tinh quyêt djnhvic dua van dê ra phiên hçp 
UBND tinh gân nhât dê tiêp tjc thão 1un, thông nhât. 

b) Dôi vfd các van dê khác thuc nhimvi, quyên han  cUa UBND tinh theo 
quy djnh cüa pháp 1uit, nhung không thuc dôi tilgng tháo 1un va quyêt djnh tp 
th quy djnh tai  khoán 1 Diêu nay: Dê bâo dam th?ii han  giái quyêt cong vic theo 
dung quy djnh cüa pháp 1ut, Chü tjch UBND tinh chi dao  Van phông UBND tinh 
thâm tra dc l.p, gui toàn bt ho sa, phiêu xin ' kiên den Phó Chü tjch UBND tinh 
dê xin kien (truông hqp can thiêt, Chü tjch UBND tinh quyêt djnh vic xin 
kiên các Uy viên UBND tinh có lion quan trirc tiOp dOn van dê can giãi quyOt). 

Các quyêt dnh tp the cüa UBND tinh phãi duçic trOn 50% tong sO Uy viOn 
UBND tinh dOng ' thông qua. Khi biêu quyOt tai  phiOn h9p cüng nhu qua phiOu 
xin kiên, nOu so phiêu dông vàkhông dông bang nhau thI quyêt djnh theo 
kiOn ma Chü tjch UBND tinh dã biOu quyOt hoc dông ' qua phiOu xin ' kiOn. Các 
Uy vien UBND tinh duoc thâo luân, tham gia kiên dan chu và có quyên bâo luu 

kiOn nhung phãi thirc hin theo quyOt djnh cüa UBND tinh. 
Dôi v&i các van dO dâ dixçic pháp 1ut chuyên ngành quy djnh cii the, chi 

tiêt ye trInh tir, thu tVc,  thai gian giái quyOt và dâ duçic cOng bô cOng khai theo 
quy djnh ye giãi quyOt thu tiic hành chinh, thI Chü tjch, các Phó ChU tjch UBND 
tinh phi trách ngânh, lTnh vrc trixc tiOp chi dao  xem xét, quyêt djnh và chju trách 
nhim trithc pháp 1ut, triiâc UBND tinh ye quyOt djnh cüa mInh. 

Diu 4. Phtm vi, trách nhim, each thuc giãi quyêt cong vic cüa Chü 
tch UBND tinh 

1. Phtm vi, trách nhim giãi quyOt cOng vic cüa Chü tjch UBND tinh 
a) ChU tjch UBND tinh chju trách nhim thirc hin day dü các nhim vij và 

quyên han  theo HiOn pháp, pháp 1ut; DiOu 22 vá Diêu 121 Lut TO chüc chInh 
quyên dja phuang näm 2015. Chi dao  giái quyêt tat câ các cong vic thuc thâm 
quyên cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh theo quy djnh cüa pháp 1utt; tr1rc tiêp 
chi dao,  diOu hành các cong vic ion, quan tr9ng, các van dê có tInh chiOn htçc, 
dài han  cüa tinh; trong do trrc tiêp chi dao,  diOu hánh các cong vic thuc linh 
vrc Ni chInh, xây drng, thrc hin cOng tác quy hoach, kO hoach, cong tác Tài 
chInh và các van dê vO chU tri..rcing chInh sách quan tr9ng. 

b) Chü tjch UBND tinh trijc tiêp chi dao  diOu hánh và chju trách nhim cá 
nhân truOc pháp 1ut, truOc UBND tinh, HDND tinh, Thu tuOng ChInh phü va 
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ChInh phü v vic th%rc hin nhim vii, quyn han  theo quy djnh; cüng cac Uy 
viên khác cüa UBND tinh chju trách nhim tp the ye boat dng cüa UBND tinh 
truc ChInh phü, HDNID tinh, trwfc Nhân dan và trrnc pháp 1ut. 

c) Chü tjch UBND tinh phân cong cong tác cho các Phó Chü tjch UBND 
dan tinh và các Uy viên UBND tinh. Thy tInh hInh thirc tê, Chü tjch UBND tinh 
có th diu chinh phân cong cong tác cüa ChU tjch, Phó Chü tjch và các Uy viên 
UBND tinh. 

d) ChU tjch UBND tinh tnrc tiêp chi dao  giâi quyêt hoc phân cong cho Phó 
Chü tjch UBND tinh chi dao  giãi quyêt nhcrng van dê lien quan den nhiêu ngành, 
linh virc, dja phuang trong tinh. Truô'ng hçip can thiêt, Chñ tjch UBND tinh có 
th thành l.p các To tu van dê giüp ChU tjch UBND tinh giâi quyêt cong vic. 

d) Trong qua trInh giâi quyêt cong vic theo thâm quyên, nêu thây can thiêt, 
Chü tjch UBND tinh lay kiên tham gia cüa các Phó Chñ tjch UBND tinh tri.rc 
khi quyêt djnh. 

e) Khi Phó Chü tjch UBND tinh di cOng tác hoc yang m.t, Chü tjch UBND 
tinh trrc tiêp giâi quyêt cong vic cüa cüa Phó Chü tjch do hoc phân cOng Phó 
Chü tjch khác khác trirc tip chi dao,  giâi quyêt nhüng quyêt cong vic cUa Phó 
Chü UBND tinh dâ ducic phân cOng ph1i trách, dê bào dam yêu câu thrc hin 
nhim vii chung cüa UBND tinh. 

g) Trong trung hçp xét thây can thiêt vi tInh chat quan trng, cap bach cüa 
cOng vic, Chü tjch UBND tinh có the trrc tiêp chi dao  xr 1 cong vic dã phân 
cOng cho Phó Chü tjch UBND tinh; dông thai, giao Van phOng UBND tinh thông 
báo cho Phó Chü tich UBND tinh do biêt. 

2. Cách thirc giài quyêt cong vic cüa Chü tjch UBND tinh: 
a) Tic tiêp hoc phân cong Phó Chü tjch UBND tinh xü 1 cong vic trén 

co so ho so', tài 1iu trInh cüa các co' quan, tO chOc, cá nhân lien quan yà duçic tong 
hcrp trong phiêu trInh giài quyêt cong vic cüa Van phOng UBND tinh qua H 
thông van bàn din tr cüa tinE hoc trên van bàn giây theo quy djnh tai  Quy chê 
nay. Chü tch UBND tinE có the giao Chánh Van phông UBND tinh chü trI h9p, 
lam yiêc vOi các ngành, dja phi.rong, tO chic, cá nhân có lien quan dê tham van 
kiên, tmóc khi trInh UBND tinh, Chü tjch UBND tinE giâi quyêt. 

b) Chü tjch UBNID tinh üy nhim cho Phó Chü tjch Thu?mg tr%rc UBND 
tinh hoc mt Phó Chñ tjch TJBND tinh (trong truOng hcip PhO Chü tjch Thuô'ng 
trrc UBND tinh di yang) thay mt Chü tjch UBND tinh diêu hành cOng yiêc cüa 
UBND tinh khi Chü tjch UBND tinh di yang. 

Diu 5. Ph.m vi, trách nhim, cách thtrc giãi quyt cong vic ella Phó 
Chll tjch UBNID tinh 

1. Phó Chü tjch UBND tinh giài quyêt cong yiêc theo phm yj,  trách nhim 
quy djnh tai  Diêu 122 Lust TO chüc chInh quyên dja phuo'ng ngày 2015. 

Phó Chü tjch UBND tinh duçic ChU tjch UBND tinh phân cOng giuip Chü 
tjch UBND tinh chi dao,  diêu hành, xir l thuOng xuyêncác cOng viêc theo ngành, 
lTnh yiic cu the; lam Chü tjch, Phó Chü tjch các Hi dOng, TruOng, Phó TruOng 
các Ban Chi dao  thuc ngành, lTnh vuc khi duqc Chü tjch UBND tinh phân cOng 
theo quyêt djnh thành lip; chi dao  và theo dôi boat dng cüa mOt  sO sO, don vj và 
gi& mOi lien h thuOng xuyên vOi mt sO co quan. 
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Phó Chü tjch UBND tinh chju trách nhim cá nhân tmc pháp 1ut, truóc 
Chü tjch UBND tinh, UBND tinh v thirc hin nhim vii duçic phân công; cüng 
cac Uy vien khác cüa UBND tinh chju trách nhim tp the ye hot dng cüa 
UBNDtinh. 

Phó Chü tjch UBNID tinh có trách nhim chü dng phôi hçcp ch.t chë dê 
giâi quyêt có hiu qua cong vic duçic phân cong theo nguyen täc nhUng cong 
vic thuc linh virc do Phó Chü tjch UBND tinh nào phii trách thI Phó Chü tjch 
UBND tinh do chju trách nhim giãi quyêt. Phó ChU tch UBND tinh phii trách 
lTnh virc cong tác có trách nhim xem xét truOc ni dung can xin kiên Chü tjch 
UBND tinh hoäc disa ra thâo luân tp the UBND tinh. 

Khi cO sir diêu chinh phân cong giüa các Phó Chü tjch UBND tinh thI các 
Phó Chü tjch LJBND tinh phãi bàn giao ni dung cOng vic, ho sa, tài 1iu lien 
quan bang van bàn và gri Chü tjch UBNID tinh dê báo CO; 

Trong qua trInh lam vic, kiêm tra, chi dao  giái quyêt cOng vic disçic phân 
cong phii trách tai  co s&, khi có vtn dé cap bach rntc dü không thuc lTnh virc ph'çi 
trách nhimg dccn vj ca sâ xin kiên can giãi quyêt ngay, thI Phó Chü tjch UBND 
tinh duçic xin kiên xem xét chi dao  giâi quyêt theo quy djnh cüa pháp 1ut, chü 
truang cüa Tinhüy, UBND tinh, Chü tjch UBND tinh, ngay sau dO trao dôi lti de 
Phó Chü tjch UBND tinh phii trách linh virc biêt và giài quyêt tiêp; nêu có kiên 
khác nhau thI Phó Chü tjch UBND tinh phi trách ITnh vi,rc báo cáo Chü tjch TJBND 
tinh quyêt djnh. Tru&ng hqp van dé dan vj cci s& xin kiên không thuôc linh viie 
mInh phii trách, ma không cap bach thI yêu câu dan vj g1ri van bàn hoc trixc tiêp 
báo cáo Phó Chü tch UBND tinh phi trách linh vijc chi dao  giài quyêt. 

2. Trong phtm vi, linh vrc duçic phân công, Phó Chü tjch UBND tinh có 
nhim vii và quyên hin: 

a) Chi do, kiêm tra, don dôc các ca quan chuyên mon thuc UBND tinh 
tham muu xây dirng và to chi'rc thirc hin các chién hrçc, quy hoch, ke hoach, 
chuang trInh, các cci chê, chInh sách, dê an phát triên ngành, linh c theo dung 
chü tnrcing, duing lôi cüa Dáng và chInh sách, pháp luat  cüa Nba niric, phü hqp 
vâi các van bàn chi do cüa cap trén và tInh hInh thirc tê cüa dja phuang, bào dam 
tInh khâ thi, hiu quãcao. 

b) Chi dao,  kiêm tra các cci quan chuyên mon thuc UBND tinh, UBND 
cap huyn trong viêc thirc hiên các chü trucing, chInh sách, pháp luat cüa Nhà 
nu&c và nhim vii thuc phm yj  dugc phân cOng ph trách. Nêu phát hin các cci 
quan thuc UBND tinh, HDND cap huyn, UBND cap huyn ban hành van bàn 
hoc lam nhItng vic trái vó'i pháp luât, các quy djnh cüa UBNID tinh, Chü tjch 
UBND tinh thI báo cáo Chü tjch LJBND tinh dInh chi vic thi hành và dê xuât bin 
pháp xtr 1 theo quy djnh cüa pháp lut. 

c) Chi dao,  xü l nhüng van dé phát sinh hang ngày thuc phm vi mInh 
phii trách; nghiên ciru phát hin và dê xuât nhtthg van dê ye chü truang, djnh 
huóng phát triên, cci ché, chInh sách mth hoc can bo sung, s1ra dOi thuc linh virc 
duçic phãn cong. báo cáo UBND tinh, Chü tjch UBND tinh xem xét, quyêt djnh. 

d),Ngoài lThh virc dugc phan công, khi có yêu câu, thim vi dt xuât, có 
nhüng van dé mâi nay sinh, Chü tjch UBND tinh phân cong cho các Phó Chü tjch 
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UBND tinh thirc hin các cong vic, phii trách mt s chuyên d cong tác cña 
UBND tinh. 

d) Theo dôi, chi dao,  hang näm than xét, dánh giá tInh hInh hoit dng cüa 
các sô, ca quan, dan vj di.rçc phân congphiitrách. Phát hin nhttng nhân to mài 
d d xuât khen thuàng kjp thôi, can nhàc dê bat  các Ca nhân có thành tIch cong 
tác nôi b.t vào vj trI phü hçip nhãm dóng gop cho sir phát trién chung cüa tinh. 

3. Phó Chü UBND tinh chñ dng giãi quyêt cong vic duçc phân cong và 
duqc thay mtt ChU tjch UBND tinh si diing quyn han  cüa Chü tjch dê chi dao, 
quy& djnh các cong vic duçc phân cong và chju trách nhirn trirc tiêp, toàn din, 
mi mt tnrOc pháp 1ut, truâc UBND tinh, Chü tjch UBND tinh; duçc Chü tjch 
UBND tinh giao chi dao,  giâi quyêt các cOng vic và k các van ban thuc linh 
virc do Chü tjch UBND tinh trrc tiêp phi trách. 

4. Hang tun các Phó Chü tjch tng hçp tInh hInh cong vic mInhphii trách 
báo cáo Chü tjch tai  cuc h9p giao ban cüa Chü tjch và các Phó Chü tjch. Trong 
qua trInh chi dao  giài quyêt cOng vic, nêu có phát sinh nhtrng van dê lirn, quan 
trçng, nhy cam hoc van dê lien quan den linh virc do Chü tjch UBND tinhphii 
trách, thI phài kjp th?yi báo cáo, xin kiên Chñ tjch UBND tinh truc khi quyêt 
djnh; nêu có van dê lien quan den linh virc do Phó Chü tjch khác phii trách thI chü 
dng phôi hçp vói Phó Chü tch do dê giãi quyêt; truOng hgp các Phó Chü tjch có 

kiên khác nhau thI Phó Chü tjch dang phii trách giâi quyêt cong vic do báo cáo 
Chü tch UBND tinh xem xét, quyêt djnh. Trong qua trInh thirc thi nhim v11, nêu 
có nhüng van dê mOi chua duçic quy dinh, van dê can dua ra tháo 1un tai  hi nghj 
UBND tinh thI Phó Chü tich LTBND tinh báo cáo xin kien Chü tich UBND tinh. 

Diêu 6. Phó Chü tjch Thtrrng trtrc Uy ban nhãn dan tinh 
1. Phó Chü tjch Thu?yng trirc UBND tinh do Chü tjch LJBND tinh phân cong 

trong so các Phó Chü tch UBND tinh. 
2.Phó Chü tich Thuing trirc UBNID tinh duçic ChU tjch UBND tinh üy 

quyên bang van bàn giâi quyêt mt so cOng vic cUa ChU tjch Uy ban nhân dan 
tinh và lành dao,  diêu hành cOng tác cüa UBND tinh khi Chü tjch UBND tinh di 
yang; báo cáo kêt qua thc hin va chju trách nhim truc pháp 1ut, truc Chü 
tjch UBNID tinh ye vic giài quyét nh0ng cOng vic duçic üy quyên. 

Diu 7. Phim vi, trách nhim giãi quyt cong vic ella Uy viên 
UBND tinh 

Uy viên UBND tinh giâi quyt cong vic theo phm vi, trách nhim quy 
djnh tai  Diôu 123 Lut TO chüc chinh quyên dja phuong nAm 2015 và thirc hin 
nhim vi, quyên han  quy djnh tai  Diêu 8 Quy chê nay, có trách nhim: 

1. Nghiên ciru, tham mixu, dê xuât và tham gia giái quyet các cOng vic cña 
tp the UBND tinh; cirng t.p the UBND tinh tháo 1un và quyêt dnh nhüng van 
dê thuc nhim vu, quyên han  cüa tap the UBND tInh. 

2. Trà Ru dày dü, diing thui han  các phiêu xin kiên do Chü tjch UBND 
tinh chi dao  Van phOng UBND tinh g1ri den, theo quy djnh tai  diem a khoân 2 
Diêu 3 Quy chê nay; kiên trá Rd phài ghi rö mt trong các ni dung: Dông '; 
dOng nhimg Co bO sung, sfra dOi; không dong ; kin khác. 

Nêu pháp 1ut holtc co quan cap trên quy djnh ciii th th&i han  giâi quyt 
cong vic, thI Van phông UBND tinh phâi neu rO thai han  các Uy viên UBND 
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tinh phài có kin trà Ri. Nu pháp 1ut hoc Ca quan cap trên không quy djnh 
cii the thai han  giãi quyêt cong vic, thI trong thai han  không qua 03 (ba) ngày 
lam vic, k tü ngày nhn duqc phiêu xin kiên (ngày nhn van bàn là ngày van 
bàn dn Van thu các Ca quan, dan vi), các Uy viên UBND tinh bat buc phâi có 

kin trâ ku (Uy viên UBND tinh không ducuc giao cho cap phó tham gia kiên 
hoc k) van bàn trâ Ru Phiêu xin kiên). Sau thui han  theo quy djnh nêu trên, 
Van phông UBND tinh tong hçup danh sách các Uy viên UBND tinh không có 
kiên, báo cáo Chü tjch UBND tinh xem xét, xir 1 trách thim theo quy djnh. 

3. Giâi quyêt các cong vic cii the theo phân cong hoc üy quyên cüa Chü 
tjch UBND tinh và chju trách nhim truâc pháp lut, trithc UBND tinh, Chü tjch 
UBND tinh ye nhüng vic duçuc phân cong hoc Uy quyên. 

4. Các Uy viên UBND tinh duçuc nhn, giri thông tin, tài lieu, dan thu, giây 
mYi h9p, trao dôi kiên ye các cong vic có lien quan thông qua hp thu din tü 
cong vii hoc H thông quãn 1 van ban, ho sa cOng vic cüa ca quan, dan vj 
mInh. Tnthng hçup duqc xin kiên ma khOng the trá Rui bang van bàn, Uy viên 
UBND tinh có the trâ Ru bang thu din ti'r qua hp thu din ti'r cOng vii; ' kiên cUa 
Uy viên UBND tinh trâ kui qua hp thu din tü cOng v có giá trj nhu kiên bang 
van bàn. 

5. Uy viên UBND tinh phái chap hành thirc hin các quyêt djnh cüa UBND 
tinh, Chü tjch UBND tinh. Truè'ng hçup có kiên khác vxi các quyêt djnh do thI 
vn phái chap hành nh'irng duçic tiêp tiic trInh bay kiên cüa mInh vi tp the 
UBND tinh, Chü tjch UIBND tinh. 

6. Uy viên UBND tinh dugc Van phOng UBND tinh cung cap day dü, kjp 
th?ji thông tin ye hoat dng cña UBND tinh, Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch 
UBND tinh. 

• A F 9 • A A 9 

Dieu 8. Phm vi, trach nhiçm, each thirc giai quyet cong vice cua ngtro'l 
dfrng dU co quan thuc UBND tinh 

1. Phim vi, trách nhim cüa nguO'i dung dâu ca quan thuc UBND tinh 
a) Thirc hin nhim vii theo quy dijnh tai  Diêu 4, Diêu 6, Diêu 7 Nghj djnh 

sO 24/2014/ND-CP ngày 04/4/2014 cUa ChInh phü và khoán 1, khoán 2, khoãn 3, 
khoàn 4 Diêu 1 Nghj djnh sO 1 07/2020/ND-CP ngay 14/9/2020 cüa ChInh phü ye 

sira dôi, bô sung rnt so diêu cüa Nghj djnh sO 24/2014/ND-CP ngày 04/4/2014 
cüa ChInh phü và nhung cong vic thuc thâm quyên duçuc quy djnh trong các 
van bàn pháp 1ut, các thim vu cüa pháp lu.t chuyên ngành, nhiêm vi dugc 
UBND tinh, CITÜ tjch UBND tinh giao hotc üy quyên. 

b) Giâi quyêt hoac tham muu cho UBND tinh, Chü tch UBND tinh giái 
quyêt theo thâm quyen hoc theo phân cOng cüa Chü tjch UBND tinh và phân 
cap, üy quyên cüa B tru&ng, Thu trithng ca quan Trung uang quàn l chuyen 
ngành nhüng d nghj cüa các ca quan, to chuc, cá nhân lien quan den chuc nàng, 
nhim vii cüa ca quan mInh. 

c)Chü dng nghiên c1ru, tham muu trInh UBND tinh, Chü tjch UBND tinh 
giái quyêt các cOng vic thuc thâm quyên cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh 
thuc ngành, lThh vrc do mInh quán 1. 
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d) Tham gia dy dü các kin vâi các cc quan chuyén mon khác cüa UBND 
tinh và UBND cp huyn d xir 1 các van dê thuc chtrc näng, nhim v, thâm 
quyn cüa co quan do, nhrng cO lien quan den ngành, 1mb v1rc do mInh quán 1. 

2. Ngiii dimg dâu c quan thuc UBND tinh phài gucing mâu, nêu cao 
tinh than trách nhim, thirc hin dung quyên han,  nhim vi duçic giao; khi tham 
muu giãi quyêt cong vic hoc dugc xin kiên, phài the hin rô chInh kiên là 
dng hay không dông , thông nhât hay không thông nhât, phü hcip hay khOng 
phü hçip; không tham mixu, trâ Ru chung chung; không chuyên cong vic thuc 
nhim vii, thâm quyên cüa mInh cho UBND tinh, Chü tjch UBND hoc chuyên 
nhim v11 cho các ecu quan khác;. 

3. Nguui dirng dau ccu quan thuc UBND tinh chju trách nhim cá nhân 
tri.râc pháp lu.t, truâc UBND tinh, Chü tjch UBND tinh ye toàn b cong vic 
thuc trách nhim, thâm quyên cüa mInh và nhttng cOng vic duçuc üy quyên, kê 
Ca khi dã phân cong hoc üy nhim cho cap phó. 

4. Chü trI, phôi hqp vói S& Ni vi xay dmg, trInh UBNID tinh quyêt djnh 
ye chtrc näng, nhim vii, quyên han  và ecu câu, to chire cüa ecu quan mlnh; trInh 
Ban Can sir Dãng UBND tinh vic bô nhim, bô nhim lai  can b din Ban 
Thithng vi Tinh üy qun 1 theo phân cap quán l can b. 

5. Thrc hin cong tác cài each hành chInh trong ni b ecu quan và tham gia 
cong tác cãi each hãnh chInh chung cüa tinh. 

6. Chap hành nghiêm các quyêt djnh, chi dao  cüa cap trên; trumg hçip chrn 
hoc khOng thrc hin thrçuc phài kjp thOi báo cáo rö 1 do. Kbi Co can cü ye quyêt 
djnh, chi dao  do chua phü hçup hoc trái pháp 1ut phài báo cáo ngay vi ngithi ra 
quyêt djnh. 

7. Can cir Chuo'ng trInh cong tác cüa b quãn l chuyên ngành, Chucung 
trInh cOng tác cüa UBND tinh dê chü dng triên khai kê hoach thirc hin cüa 
ngành mInh. Khi can thiêt, däng k lam vic tr11c tiêp vâi Chü tjch UBND tinh 
hoc Phó ChU tjch UBND tinh dê xin kiên chi dao ye nhUng van dê thuc ngành, 
linh vije mInh phii trách. 

Diu 9. Phm vi, trách nhim, cách thtIc giãi quyêt cong vic cüa Chánh 
VánphôngUBNDtinh 

1. Chánh Van phOng UBND chi dao  Van phOng UBND tinh thiic hin các 
nhim vi theo quy djnh tai  Diêu 4, Diêu 6, Diêu 7 Nghj djnh so 24/2014/ND-CP 
ngày 04/4/2014 cüa ChInh phü va khoãn 1, khoân 2, khoãn 3, khoán 4 Diêu 1 
Nghj djnh sO 1 07/20201ND-CP ngày 14/9/2020 cüa ChInh phü ye süa dOi, bO sung 
mt sO diêu cña Nghj djnh so 24/20 14/ND-CP ngày 04/4/2014 cüa ChInh phü và 
nhüng cOng yjéc thuc thâm quyen &rçuc quy djnh trong các yàn bàn pháp 1ut, 
các nhim vii ducrc UBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao. 

2. Giüp UBND tinh to chIrc các hoat dng chung cüa UBND tinh; tham 
muu, giüp Chü tjch UBND tinh, Phó Chü teh UBND tinh chi dao,  dieu hành cáe 
hot dng chung cüa các ecu quan chuyên mon thuc UBND tinh, UBND cap 
huyn; nàm tInh hInh hoat dng cüa UBND tinh vacac ecu quan thuc UBND tinh, 
UBND huyn, thành phO, thj xã ye phát triên kinh té - xä hi, dam bào quOc phOng, 
an ninh tai  dja phuong; tong hçup tInh hInh boat dng cüa UBND tinh và báo cáo 
tai cue hçp giao ban hang tuan cua Chü tjch và các Phó Chü tjch UBND tinh; d 
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xut vâi ChU tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh vic phân cong các ci 
quan chuyên mon nghiên cru, báo cáo nhttng van dê ye chü tnrmg, chInh sách 
và Co ch quán 1; theo dOi, don dc vic thijc hin các nhim v1i cüa ChInh phi, 
Thu tu&ng ChInh phi giao. 

3. Tham mru, giüp UBND tinh, Chü tjch UBNID tinh chi dao,  diêu hánh 
thirc hin nhim vi trên các linh v1rc. To chirc phát hành và theo döi, don dOc, 
kim tra vic thirc hin các chixong trInh, ke hoich, quyêt djnh, chithj, van bàn 
chi do, diu hành cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh. Thông nhât quán 1 Va 
sir dicing Cng thông tin din ti:r cüa UBND tinh, img diing cong ngh thông tin dê 
nang cao hiu qua cong tác quãn 1 hành chInh và trao dôi thông tin gifla các cci 
quan hành chInh nhà nuàc i dja phucing. 

4. Giüp UBND tinh xây dimg, tO chirc triên khai và kiêm diem th1rc hin 
Quy ché lam vic, chuong trInh cong tác cUa UBND tinh, ChU tjch UBND tinh. 

5. Là ngithi phát ngôn cüa UBND tinh; to chüc vic cung cap thông tin 
phiic vii cOng tác chi dao,  dieu hành cüa UBND tinh, Chü tjch LTBND tinh. Tham 
mixu chuân bj ni dung, tO chirc các phiên hQp thu&ng kS', chuyên dê cüa UBND 
tinh và các cuc hçp cUa Chü tjch UBNID tinh. 

6. Phôi hop vth SO Ni vi và các cci quan lien quan gitlip Chü tjch UBND tinh 
xây dimg Quy chê phôi hop cOng tác giüa UBND tinh vài Doàn dai  biêu Quôc hi 
tinh, Thuting trçrc HDND tinh, Uy ban Mt trn To quOc Vit Nam tinh, TOa an than 
dan tinh, Vin Kiêrn sat nhân dan tinh va các to chrc doan the cap tinh. 

7. Giâi quyêt mt so cong vic c11 the theo chi dao  cüa Chü tch UBND tinh. 
Diui 10. Quan h cong tác cüa UBNDtinh 
1. Trong boat  dng, UBND tinh gi mOi lien h thithng xuyên vói ChInh 

phi, Thu tuàng ChInb phi, các B, ngành Trung uong, B Tu 1nh Quân khu 4, 
các cci quan có lien quan cüa Trung ucing, CáC cci quan cüa Dâng, HDND tinh, 
Viên Kiêm sat nhân dan tinh, Tôa an nhân dan tinh, Uy ban Mt trn TO quôc Vit 
Nam tinh và các to chirc chinh trj - xä hi tinh. 

2. UBND tinh phôi hop chat ch yOj Thumg trirc FIDND tinh trong vic 
chuân bj chucing trInh, ni dung; các ti trInh, báo cáo, dê an trInh HDND tinh; 
giài quyêt các van d nay sinh trong qua trInh thirc hin nghj quyêt cüa HDND 
tinh ye thim v11 phát trién kinh te - xã hi, dam bào quôc phông, an ninh cüa dja 
phucing; các kiên nghj cüa HDND tinh, các Ban cüa FIDND tinh và cüa cir tn; trã 
lan chat van cüa dai biêu HDND tinh. 

3. UBND tinhphôi hop ch.t chê vài Doàn dai  biêu Quôc hi tinh; giái quyêt 
hotc chi dao,  don dOc giái quyêt khiu nai,  to cáo và kiên nghj cüatô chuc, cong 
dan do Dai  biêu Quôc hi, Doàn dai  biêu Quôc hi tinh chuyên den; khi có yêu 
cau, Chü tjch, Phó Chü tjch UBND tinh tham d%r và chi dao  cci quan chuyên mOn 
cüng tham dir các buOi tiêp xüc c1r tn, cuc giám sat, khão sat tInh hInh thirc té & 
dja phucing cüa Di biéu QuOc hi, Doàn dai  biêu Quôc hi tinh dê tiêp thu, x& l 
nhng van de lien quan thuc thâm quyên. 

4.UBND tinh phôi hop chtt ch v&i Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam 
và các tO chirc chInh trj - xä hi tinh chàm 10, bão v quyen, lqi Ich chinh dáng 
cüa nhân dan, vn dng nhân dan tham gia xây dirng, cüng cO chInh quyn vQng 
math, tir giác thirc hin các chü truong, chinh sách, pháp lut cüa Nba nuóc. 
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UBND tinh và các thành viên UBND tinh có trách nhim giâi quyêt và trá 
lan các kin nghj cüa Uy ban M.t trn T quôc và các to chüc chInh trj - xà hi 
tinh; djnh k' 6 tháng và hang nàm, UBND tinh thông báo tInh hInh kinh tê- xä 
hi cüa tinh vâi Uy ban Mtt trn T quc và các to chi.rc chInh trj - xâ hi tinh. 

5. UBND tinh phi hqp vâi Vin Kim sat nhân dan tinh, Tôa an nhân 
dan tinh trong vic du tranh phông, chng ti phm, phông chông tham 
nh€ing, các hành vi vi phm Hiên pháp và pháp 1ut, gui vng k' 1ut, k 
cung hành chInh, tuyên truyn giáo diic pháp 1ut; thirc hin các m11c tiêu 
phát trin kinh t - xã hi, dam bão quôc phông, an ninh và các chü tnwng, 
chInh sách cüa Dàng và Nhà nuOc. 

Diu 11. Quan h cong tác gifia nhfrng ngIrri dfrng dâu co' quan thuc 
UBND tinh 

1. Quan h gilia nhüng nguii dü'ng dâu Co quan thuc UBND tinh là quan h 
phôi hçip và cong  tác du&i sir chi dao,  diêu hành tp trung, thông nhât cüa UBND tinh, 
Chü tjch UBND tirih. 

2. Ngixani dirng dâu co quan thuc UBND tinh khi giài quyêt cong vic thuc 
thm quyên cüa mInh Co lien quan den chi'rc näng, nhim v11, quyên han  cüa Co 
quan khác phãi phôi hqp và lay kiên cüa nguani dirng dâu co quan do. Vic lay 

kiên duçic thirc hin bAng mt trong hai hInh thcrc: Mani hçp dê thão 1un trrc 
tiêp hoc giri lay kiên bAng vAn bàn. 

Khi duçyc mani hp dê lay ' kiên, nguani dng dâu co quan phái trijc tiêp 
hoc cü ngiiôi cO dü thâm quyên dir hçp. Y kiên cüa ngthi dçr h9p là kiên chInh 
thüc cüa nguani dOng dâu co' quan duqc môi hop. 

Khi lay kiên co' quan chuyên ngành bAng hInh thrc van bàn, co quan thu 
trI lay 2 kiên phái cung cap day dü thông tin, tài lieu kern theo. 

Dôi vOi nhting van dê ma pháp 1u.t không quy djnh cii the thani gian giâi 
quyêt, ngixani dung dâu co quan d.rçic hói kiên, phài trá lani bAng vAn bàn chm 
nhât trong 03 (ba) ngày lam vic kê tir ngày nhn duçc vAn bàn và chju trách 
nhim ye ni dung trã lani. Nêu qua thani han,  các co quan không có kiên trá lani 
thI duqc coi là dông ' và phãi chju trách nhim ye ni dung dà duc xin ' kiên. 

Khi giãi quyêt cong vic có lien quan den chirc nAng, nhirn vi, quyên han 
cüa co quan khác, nêu dA Co kiên cüa co quan dO theo dOng ni dung dang giâi 
quyêt thI drc phép sir d%ing kiên nay thay cho vic lay kiên lai. 

Dôi vôi nhüng ni dung cong vic can thiêt phâi ban hành các quy trInh 
lien thông, phôi hçip giüa các Co quan thuc UBND tinh, theo chüc nAng nhim 
vii, ngui dirng dâu các dun vj có trách nhim xây dirng trInh UBND tinh quy 
trInh lien thông phOi hçip, dam bão vic cài cách thu tiic hành chInh. 

3. Nguii dirng dâu co quan dugc phân cong lam nhim vii chü trI thâm 
djnh, thâm tra các dé an, dir an, vAn bàn và phài chu trách nhim thirc hin cong 
vic du?c giao theo dung pháp lut, dam báo chat hxgng và dung thani han  quy 
djnh. Truanng hqp CC co quanthuc UBND tinh không gui vAn bàn tham gia)' 
kien kjp thani, lam ánh h'ithng den chat luqng, tien d trInh UBND tinh thI Co quan 
chü trI có vAn bàn báo cáo UBND tinh d xem xét trách nhiêm hoàc có hInh thuc 
xu l thich hop. 
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4. Khi cong vic lien quan nhiu ngành và Co kiên khác nhau thl co quan 
chU quàn có trách nhim tip thu, giâi trInh va báo cáo xin kiên cüa Chü tjch, 
các Phó Chü tjch ph trách 1mb vrc thông nhât giài quyêt. 

5. Dôi vi nhthig van dê vugt thâm quyên hoc ding thâm quyên nhiing 
không dü khà näng và diêu kin dê giái quyêt, ngu&i dirng dâu co quan thuc 
UBND tinh phái chU dng lam vic vâi nguâi dirng dâu các Co quan CO lien quan 
d hoàn chinh ho so trInh UBND tinh, ChU tjch UBND tinh, các Phó Chü tjch 
UBND tinh phii trách linh vrc xem xét, quyêt djnh. 

Diu 12. Quan h cong tác giira ngtrM dfrng dâu co' quan thuc UBND 
tinh và Chü tch UBND huyn, thành ph& thj xã 

1. Ngi.thi dirng dâu co quan thuc UBND tinh có trách nhim giãi quyêt các 
d nghj cüa Chñ tjch UBND huyn, thành phô, thj xä theo thâm quyên và phái trà 
1&i bang van bàn trong thai gian kê tr ngày nhn duc van bàn dê nghj không qua 
05 (näm) ngày lam vic nêu không phãi lay kiên cüa CáC co quan khác, không 
qua 07 (bay) ngày lam vic néu phâi lay ' kiên cüa các Co quan khác ye ni dung 
Cong vic cO lien quan. Hêt thai han  do, nêu chua nhn dUC van bàn trã läi thi 
Chü tjch UBND huyn, thành phô, thj xã báo cáo Chü tjch UBND tinh dê chi dao 
co quan CO trách nhim giài quyêt. Trithng hcrp giãi quyêt nhüng van dê phüc tap, 
ton dung kéo dài thI thii gian giài quyêt cO the kéo dài hon nhimg phài báo cáo 
Chü tjch UBND tinh. 

2. Khi Chü tjch UBND huyn, thành phô, thj xã dê nghj trirc tiêp lam vic 
vOi ngu?yi di'rng dâu co quan thueic UBND tinh ye các cong vic can thiêt, lien 
quan den lTnh virc thuc thâm quyên quán i, can chuân bj k ye ni dung và glri 
tài 1iutru&c. Ngui di.rng dâU co quan thuc UBND tinh phái trrc tiêp hoc phân 
cOng cap phó lam vic vói Chü tjch UBND huyn, thành phô, thj xã. 

3. Ngixñ drng dâu co quan thuc UBND tinh cO trách nhim chi dao, 
hu&ng dan, kiêm tra UBND huyn, thành phO, thj xã thc hin các nhim v11 cong 
tác thuc ngành, iinh virc phii trách; quàn 1 chtt chë các dcm vj tr%rc thuc dOng 
tai dja phuong, kjp thOi chân chinh, xü l các vic lam sai phm. 

4. Chü tjch UBND huyn, thành phô, thj xâ cO trách nhim thirc hin chê 
do báo cáo, chuan bj ni dung, bô trI lich lam vic, dir h9p vói ngtthi dirng dâu co 
quan thuC UBND tinh khi dirçic yeu câu. 

5. Tri.r&ng hcip ngi.thi dirng dâu Co quan thuc UBND tinh hoc các co quan, 
tO chrc d1xçYc UBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao chü trI xây dirng chuong 
trInh, dê an, dii an phài to ChrC lay kiên Cüa Chü tjch UBND huyn, thành phO, 
thjxa và nguçic la,  thOi hin lay kiên và trã lOi thirc hin nhu quy djnh t?i  khoãn 1 
Diêu nay. 

Chirong III 
CHI1OG TRINH CONG TAC CUA UBND TNH 

Diêu 13. Các 1o,i chuo'ng trInh cOng tác 
1. Chuong trInh cong tác nàm gôm hai phân, phân mt the hin tong quát 

các djnh hiiàng, nhim vi và giài pháp ion cüa UBND tinh trén tat cã các lTnh vrc 
cOng tác; phân hai bao gOm ni dung các phiên hçp thuong kS'  cUa UBND tinh y 
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danh m1ic các báo cáo, d an, dir tháo van ban quy phm pháp 1ut và nhUng vn 
d cn trInh UBND tinh, Chü tjch UBND tinh trong 11am. 

2. Chucing trInh cong tác qu bao gm: Ni dung các phiên h9p thuông k' 
cUa UBND tinh vá danh miic báo cáo, dé an, dir thâo van ban quy phm pháp 1utt 
và nhctng vn d cn trInh UBND tinh, Chü tjch UBND tinh trong qu. 

3. Chucmg trInh cong tác tháng bao gôm: Ni dung phiên h9p thrnng k 
cüa UBND tinh và danh m1ic các báo cáo, d an, dir thào vAn bàn quy phm pháp 
1u.t và các vn d trInh UBND tinh, Chü tjch UBND tinh trong tháng. 

4. Chuing trInh cong tác tuân cüa Chü tjch UBND tinh và các Phó Chü tjch 
UBND tinh bao gôm: Các hoat  dng cüa chü tch UBND tinh và các Phó Chü tch 
UBND tinh theo trng ngày trong than. 

UBND tinh chi thão 1un và giài quyêt nhu'ng ni dung cong vic có trong 
chuang trInh cong tác cüa UBND tinh (Tth tnr?ing hçip dt xuât, cap bach theo 
yeu câu cong tác do Chü tjch UBND tinh quyêt djnh). 

Diu 14. Trinh tir xây ding chtrorng trinh cong tác cüa UBND tinh 
1. Chrnng trInh cOng tác nAm. 
a) Ch.m nh.t vào ngày 15 tháng 11 hang nAm, ngithi dirng dâu các cci quan 

thuc UBND tinh, Chü tjch UBND huyn, thành phô, thj xã, nguii dtrng dâu cci 
quan, tO chirc lien quan khác g1ri VAn phông UBND tinh danh m1ic nhüng dê an, 
dir thão vAn bàn can trInh UBND tinh, chü tjch UBND tinh trong nAm tOi. Danh 
m11c phài the hin rO: Ten dé an, van bàn di,r tháo, cci quan chü trI soan  tháo, cap 
quyêt djnh (UBND tinh, Chü tjch UBND tinh), cci quan phôi hqp soan tháo, thii 
han trInh. 

b) VAn phông UBND tinh tong hcip, xây dirng dr tháo chucing trinh cong 
tác nAm cüa UBND tinh; chm nhât vào ngày 25 tháng 11 gCri 1.i cho các cci quan 
có lien quan dê tham gia kiên. 

c) Trong th?ii han  07 (bay) ngày lam vic, kê tic ngày nhn di.rqc dir thào 
chucing trInh cong tác cüa UBND tinh, các cci quan phâi có kiên chInh thüc bang 
van bàn g1ri VAn phông UBND tinh dê hoàn chinh, trInh Chü tjch UBND tinh xem 
xét, quyêt djnh vic trInh UBND tinh thông qua tai  phiên h9p thu&ng k' cuôi nAm. 

d) Trong th?yi han  khOng qua 10 ngày lam vic, kê ti'r ngày UBND tinh 
thông qua chucing trInh cong tác nAm, VAn phOng UBND tinh trInh Chü tjch 
UBNID quyêt djnh vic ban hành và gfri the thành viên UBND tinh, nguii dirng 
tâu các cci quan thuc UBND tinh, Chü tjch UBND huyn, thành phô, th xA và 

ngi.thi di.'mg dâu các cci quan, to chüc có lien quan biêt, thirc hin. 
2. Chucing trInh cong tác qu. 
a) Trong tháng cuôi cüa mOi qu, các cci quan phài dánh giá tInh hInh thi.rc 

hin chuong trInh cOng tác qu do, rà soát 'ai  các van dê can trInh UBND, Chü 
tjch UBND tinh vào qu tiêp theo dA ghi trong chucing trInh nAm và bô sung các 
van dê mOi phát sinh de xây dijng chiiorng trInh cong tác qu sau. 

ChQtm nhât vào ngày 20 cUa tháng cuôi qu, các cci quan gui dir kiên chucing 
trInh qu sau cho VAn phông UBND tinh. 

b) VAn phông UBND tinh tong hçip, xây dirng dir thão chucing trInh cong 
tác qu cUa UBND tinh (Các van dê duçic chia theo các lTnh v1rc cüa Chü tich va 
tüng Phó Chü tich xu 1), trInh Chü tjch UBND tinh quyêt djnh. Chm nhât vào 
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ngày 25 cüa tháng cui qu, phâi gCri chuang trInh cong tác qu' sau cho các co 
quan lien quan biêt, thrc hin. 

3. Chuong trInh cong tác tháng. 
a) Hang tháng, các co quan can cü vào tiên d chuân bj các de an, van bàn 

d thào dã ghi trong chucing trInh qu, nhftng van dêtôn dung, van dé phát sinh 
mâi d xây dmg chuo'ng trInh tháng sau; van bàn dê nghj phài giri Van phông 
UBND tinh chm nhât vào ngày 20 tháng truóc. 

b) Van phông UBND tinh tng hçip, xây dimg dir thão chuong trInh cong 
tác tháng cüa UBND tinh, có phân theo các linh virc Chü tjch và trng Phó Chü 
tjch xir l, trInh Chü tjch UBND tinh quyêt djnh. Chm nhât là ngày 25 hang 
tháng, Van phông UBND tinh phãi giri chuong trInh cong tác tháng sau cho các 
co quan lien quan bi&, thrc hin. 

4. Chucing trInh cong tác tuan. 
CAn cir chuong trinh cong tác tháng và chi dao  cüa Chü tjch, các Phó chü tjch 

UBND tinh, Van phông UBND tinh dr thão chucmg trinh cong tác tuân cüa Chü tjch 
và các Phó Chü tjch UBND tinh, trInh Chü tjch UBND tinh quyêt dnh và thông báo 
cho các cci quan lien quan biêt chm nhât vào chiêu thir Sáu tuân tnric. 

Các Co quan, dcm vj khi có yêu câu lam vic vói Chü tjch UBND tinh hoc 
Phó Chü tjch UBND tinh dê giái quyêt cong vic trong tuân, phâi có van bàn dang 
k vâi VAn phông UBND tinh, chm nhât vào thir Tu tuân truóc. 

5. Van phông UBND tinh phãi thuông xuyên phôi hçip vói VAn phông Tinh 
üy, Van phông Doàn Di biêu Quoc hi và HDND tinh (nêu có ni dung lien 
quan) dé xây dirng chuong trInh cong tác cüa UBND tinh, cUa Chü tjch UBND 
tinh và các Phó Chü tich UBND tinh. 

6. Vic diêu chinh chuong trInh cong tác cüa UBND tinh do Chü tjch 
UBND tinh quyêt djnh trên co s dé ngh cüa các Co quan, to chirc và yêu câu chi 
dao diêu hânh cüa UBND tinh. 

VAn phOng LTBND tinh là co quan quàn 1 chuong trInh cOng tác cüa UBND 
tinh, có trách nhiêm tham muu cho UBND tinh trong vic xây dimg, diêu chinh và 
to chüc, don dôc thc hin chuong trInh cOng tác cüa LJIBND tinh. Khi có sir diêu 
chinh chuong trInh cOng tác, Van phông UBND tinh phài thông báo kjp thai trên H 
thông vAn bàn din tr cüa tinh cho các thành viên UBND tinh và ngithi dng dâu 
càc cci quan lien quan biêt. 

Diu 15. Theo dôi, dánh giá kt qua thiyc hin chtro'ng trInh cong tác 
1. Hang tháng, qu, sàu tháng và nAm, các cci quan thuc UBND tinh rà 

soát, kiêm diem viêc thirc hin the dê an dA ghi trong chuo'ng trInh cOng tác; thông 
báo vài VAn phông UBND tinh tiên do, kêt qua xi l các dé an, cong vic do co 
quan rnInh chü trI, các dé an, cong vic con tOn d9ng, hu&ng xü l tiêp theo; dông 
thii diêu chinh, bô sung các dê an, cong vic trong chucing trInh cong tác thi 
gian tâi. 

2. VAn phông UBND tinh giiip UBND tinh thu&ng xuyên theo dOi, kiêm 
tra, don dOe vic chun bj các dê An cüa các cci quan thuOc UBND tinh, UBND huyn, 
thnh phO, thi. xA và các cci quan, to chüc khác; djnh kS'  sàu tháng và hang nàm, báo cào 
UBND tinh kêt qua vic thirc hin chucing tiHmnh Cong tác cüa UBND tinh. 
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Diu 16. Ké hoach chuãn bj các dê an 
1. Can cü chuccng trInh cong tác nàm cüa UBND tinh, Chñ tjch UBNID tinh, 

Nguii dimg dâu ca quan thuc UBND tinh (hoc nhóm chuyên gia ducc ChU 
tjch, Phó Chü tjch giao thim vii) chü trI dê an (g9i tat là chü dê an) phài 1p ké 
hoach chun bj các dê an, trong do xác djnh rO danE m1c các van dê can phâi 
hixng dn thi hành khi dê an chinh thüc duçc thông qua, phm yj cüa tmg dé an, 
các c quan phôi hçip; bão dam th&i htn trInh dê an dã disçic an djnh và gui kê 
hoach chuân bi cac dé an den Vn phong UBND tmh dê theo döi, don dôc thuc hiên 

2. Nêu chü cte an muon thay dôi yeu câu, pham vi giái quyêt van dê cüa dê 
an hoc thai htn trInh thI phái báo cáo và dugc sir dông cüa Chü tjch UBND 
tinh hoc Phó Chü tjch UBND tinh phii trách 1mb virc do. 

A A A. Then 17. Quan hç phoi hqp trong chuan b! de an 
1. S%r phôi hçp trong khâu chuàn bj dê an trInh UBND tinh, ChU tjch UBND 

tinh là trách nhim cüa chü dê an và nguai dirng dâu các cci quan lien quan. 
2. Chü dê an mai ngu?ii d(rng du các co quan có lien quan den tháo lu.n 

vic chuân bj de an hoc cfr can b tharn gia chuân bj dê an. Co quan duçic mai 
có trách nhim cir can b tham gia theo dê nghj cüa chü dê an. Nguai ducrc cir là 
di din cüa co quan tham gia chuân bj de an phài thu?mg xuyên báo cáo và xin 
kiên nguYi dimg dâu co quan trong qua trInh tham gia xây dmg dê an. Các hot 
dng phôi hqp xây dmg dê an trên dày khOng thay the duçic các thu tiic xin kiên 
chInh thüc quy djnh tai  Khoán 3 Diéu nay. 

3. Sau khi dê an dã duqc chuân bj xong, chü dê an phâi lay kiên chinh 
thüc cüa các co quan lien quan bang mt trong hai hInh thüc sau day. 

a) To chuc h9p: Chü dê an gui giây mai và tài 1iu cho các Co quan dugc mai It 
nhât 05 ngày lam vic tnrâc ngày h9p. Nguai dirng dâu co quan chü dê an chü tn cuc 
hçp, giai thiu ni dung và thu thp kin dê bô sung hoàn chinh dé an, nhthig kiên 
thào lun phài duçic ghi vào biên bàn có chu k5' cüa chü t9a cuOc  h9p. 

C quan ducic mai h9p phài cu dai din cO du thâm quyên den h9p, phát 
biêu kiên cüa nguôi dmg dau co quan (neu cO) và phãi báo cáo day dü két lun 
cuc hQp cho nguai dirng dâu Co quan biêt. Trumg hçip dai  din co quan duqc 
mai yang mat, chá dê an gui phân kêt lun có lien quan cho co quan do. Trong 
vOng 05 (näm) ngày lam vic kê tir kbi nh.n duc cong van, nguè'i dung dâu co 
quan duc hOi kiên phài trà lai bang van bàn nêu rO dông hay không dông , 
nh&ng kiên nghj can sua dôi, bO sung. 

b) Gui cong van xin kiên: Chñ e an gui bàn thào cuôi cüng cüa dO an và 
ho so kern theo dOn nguai dung du co quan có lien quan dê lay kiOn. Nguai 
dung dâu co quan duçc hói kien có trách nhim phát bieu kiOn chinh thüc cüa 
minh bang van bàn, gui chü dO an trong thai hn chm nhât là 03 (ba) ngày lam 
vic ke tir ngày nhn &rqc de nghj vâi day dü ho so can thiOt. Van bàn gOp kiOn 
phài chi rO nhung diem dông ', khOng dOng , nhung kien nghj can süa dôi, bô 
sung. NOu ho so dO an chua dü rO ho.c do van dê phuc tp can có them thai gian 
nghiencun thI co quan duçc hOi kiOn có quyOn yOu câu thu dO an lam rO hoc 
cung cap thOrn các tài lieu can thiOt va thOa thun 1i thai hmn trà lai nhung tôi da 
khOng qua 07 (bay) ngày lam vic. 

L- 
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c) Di vâi vic chun bj các van bàn quy phm pháp 1ut, ngoài tuân theo 
các quy djnh ti Quy ch nay con phâi thiic hin theo quy djnh tti Lut Ban hành 
van bàn quy phm pháp 1ut và các van bàn có lien quan. 

Chirong IV 
CAC PHIEN HOP CUA UBND TINH 

IJiu 18. Phiên h9p UBND finh 
1. UBND tinh h9p thuing k' mi tháng 01 (rnt) lan. 
2. UBND tinh hçp chuyên dê hoc hçp dê giài quyêt cong vic phát sinh 

dt xuât trong các trtr&ng hçip sau: 
a) Do ChU tjch UBND tinh quyêt cIjnh. 
b) Theo yêu cau cüa Thu tuàng Chmnh phü. 
c) Theo yêu câu cüa It nhât mt phân ba tong sO thành viên UBND tinh. 
3. Chñ tjch UBND tinh triu tp phiên hop thi.thng k' và phiên hop chuyên 

dê hoäc hop dê giai quyêt cong viêc phat sinh dot xuât Viêc triêu tap, chuân bi, 
to chirc hçp và các ni dung khác lien quan den phiên hop chuyên de hoc hp dê 
giài quyt cOng vic phát sinh dt xut, ducc thc hin nhir dôi vri phiên hop 
thuOng ks'. Tru?mg hgp dc bit, do Chu tjch UBND tinh quyêt djnh. 

4. Chü tjch UBND tinh chü ta phiên hop UBND tinh. Khi Chü tjch UBND 
tinh yang mt, Phó Chü tjch Thuing trrc UBND tinh hoc mt Phó Chu tjch 
UBND tinh duçic Chü tjch UBND tinh phân cong chü tça phiên hop. 

5. Chü tjch UBND tinh hoc Phó Chü tjch UBND tinh theo phân cong cüa 
Chü tjch UBND tinh chü trI vic thào 1un trng dê an, van bàn trInh UBND tinh 
theo llnh virc ducic phân cong. 

Diu 19. To chfrc các buôi h9p, lam vic cüa Chü tich,  Phó Chü tjch 
UBND tinh dê xir 1 cong vic 

1. Hçp xCr 1 cong vic thumg xuyen cüa Chü tjch, Phó Chü tjch UBND tinh. 
Chu tjch UBND tinh hoc Phó Chü tjch UBND tinh chü dng to chüc hop 

v&i cac ngành, dja phuang, dcm vj dê thào lun, thông nhât kiên ye các dé an, 
van dê trinh ra hi nghj UBND tinh và giãi quyêt các cong vic theo phân cong. 
Khi can thiêt, Phó Chü tich UBND tinh duçic phân cOng chi dto xây dirng dé an 
có the miii Chu tjch UBND tinh hoc Phó Chü tjch UBND tinh khác cüng tham 
dci hi nghj dê cung thào lun, thông nhât kiên ye các dê an. 

Vic to chuc cuc hop,  lam viêc cüa Chü tjch UBND tinh hoc Phó Chñ 
tjch Uy ban nhân dan tinh dê xir 1 cong vic thirc hin theo quy djnh sau: 

- VAn phOng UBND tinh dir kien chuong trInh, ni dung, thành phân, thi 
gian và dja diem to chüc h9p, trinh Chü tich ho,c Phó Chü tjch UBND tinh quyêt 
dnh và thông báo cho các co quan lien quan chuân b ni dung dê trInh bay ti 
cuc hop. 

- Sau khi du?c Chü tjch hotc Phó Chü tjch UBND tinh dông , VAn phông 
UBNID tinh phát hành, gui giây mi và phOi hqp vâi Co quan thrc phân cong 
chuânbj ni dung gui tài 1iu den các thành phân dirc mdi; chuân bj dja diem vâ 
các diêu kin phc vcl cuc hop;  ghi biên bàn din tu din biên cuc hop  và phát 
hành, li.ru trt theo quy djnh. Chm nhât sau 03 (ba) ngày lam vic, ke tr ngày th 
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chirc cuc h9p, Van phông UBND tinh có trách nhim hoàn thin thông báo két 
1un dê xin kiên Chü tch ho.c Phó UBND tinh chü tii cuc h9p, tnnc khi phát hành. 

- Co quan thrçic phân cong chuân bj ni dung h9p có trách nhim chuân bj 
day dü tài 1iu trInh tai  cuc hçp theo dung sO hxçing, th?yi gian nhu thông báo cüa 
VAn phông Uy ban nhân dan tinh; chuân bj kiên giãi trInh ye các van dé lien 
quan dn ni dung báo cáo; sau cuc h9p, phôi hcip vâi VAn phOng UBND tinh 
hoàn chinh dé an. 

- Co quan, to chirc, cá than duqc myi h9p, có tráchnhim den d? hçp dung 
thânh phân, thii gian và phát biêu 5i kiên ye nhüng van dê lien quan. 

- Ti cuc hop, ngi.thi diicc phân cong chi trInh bay torn tAt báo cáo (khOng 
trInh bay toàn van) và nh'ftng van dê can thâo lun, thi gian trInh bay tOi da không 
qua 20 phit. 

- ChU tjch hotc Phó Chü tjch UBND tinh chü tn thão lun dê xfr 1, giâi 
quyêt cong vic. 

2. H9p giao ban giüa Chü tjch, các Phó Chü tjch và Chánh VAn phông 
UBND tinh. 

- Cuc h9p giao ban gita Chü tjch, các Phó Chütjch và Chánh VAn phông 
UBND duçic tiên hành môi man mt lan, khi can thiêt tO chrc hçp theo theo quyêt 
djnh cUa Chü tjch UBND tinh. 

- Ni dung cuc hçp gôm nhitng van de, cong vic ma Chü UBND tinh, 
các Phó Chü tjch UBND tinh thây can thiêt phái trao dOi tp the, nhng van dê 
con vuóng mAc, phirc tp chija xir l duçc qua hinh thüc xem xét ho so và phiêu 
trInh cUa VAn phOng Uy ban nhân dan tinh hoc qua cuc hçp cUa Chü tjch UBND 
tinh, cuc h9p cüa Phó Chü tjch UBNID tinh. 

- Trong qua trInh giãi quyêt ho so cong vic, nêu xét thây van dê, cOng vic can 
dua ra cuc h9p giao ban thi Chü tjch, Phó Chü tjch UBND tinh ghi kiên và giao Van 
phOng UBND tinh dê tOng hçcp, báo cáo Chü tjch UBND xem xét, quyêt djnh. 

- Chánh Van phông UBND tinh phAi tham dir day du các cuc h9p giao ban 
Chü tjch, Phó Chñ tjch UBNDtinh. Khi diiçic yêu câu, các Phó Chánh VAn phOng 
UBND tinh dij h9p giao ban de tr1rc tiêp báo cáo ye các cong vic duçic phân cOng 
theo dôi. Tnthng hçip can thiêt, theo chi dao  cüa Chü tjch hoc các Phó Chü tjch 
UBND tinh, Van phông UBND tinh mi them co quan chü trI tham mru và các 
ngành, don vj lien quan dir h9p. 

- Chü tjch UBND tinh chU trI cuc h9p giao ban; khi can thiet Chü tjch giao 
Phó Chü tjch Thu'ng trrc thay mt Chü tjch chü trI cuc h9p giao ban. 

- Viéc to chirc cuôc hop giao ban gifla Chü tjch, Phó Chü tjch vá Chánh 
Van phông Uy ban nhân dan tinh duçic thrc hin theo quy dnh ti.i khoãn 1 Dieu nay. 

3. Hçp, lam vic vth Giárn dOe S, Chü tjch Uy ban nhân dan cap huyn: 
a) Dnh k' môi qumt lan, Chü tjch, các Phó Chü tjch UBND tinh to chüc 

hQp giao ban yâi Giám dOe các S,ChÜ tjch UBND cap huyn ye tInh hInh thirc 
hin chü truong, k hoch phát triên kinh tê - xA hi yà dir toán ngân sách cap 
tinh; vic chap hành sir chi do, diêu hành cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh 
vá thrc hin quy ché lam vic cüa UBND tinh. Khi xét thay can thiét Chü tjch 
UBNID tinh quyêt djnh vic mäi them mt so thành phân khác tham dir. 
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b) Sau khi có Nghj quyt cUa HDND tinh v thim viii htng nàm, Chü tch 
UBNID tInh hop vi Chü tjch FIDND, Chü tjch UBNID cap huyn; Giám dôc các 
Sâ d triên khai nhim vii kê hoach và ngân sách nhà nuc (tüy diéu kin thirc tê, 
Chü tjch UBND tinh quyt djnh hInh thirc hçp tp trung ho.c h9p trrc tuyên). 

c) Mi qu It nht mt 1n, Chü tjch, Phó ChU tjch UBND tinh h9p, lam 
vic vii Giám dc các S& thuc lTnh virc mInh phii trách dê kiêrn tra, näm tInh 
hInh, don d& thirc hin chwing trInh cong tác và chi do nh&ng van dê phát sinh, 
dtxut. 

d) Vic t chirc các cuc h9p, lam vic vói Giám dOc Si, Chü tjch Uy ban 
nhân dan cap huyn thirc hin theo quy djnh tai  khoãn 1 Diêu nay. 

4. Tu' theo yêu câu chi do, diêu hành, Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch 
UBND tinh t chüc các cuc hçp chuyên dê khác. 

Diu 20. To chiic h9p cüa các s&, UBND cap huyn có mri Chü tjch, 
Phó Chü tch  UBND tinh dir 

1. Ngixi dimg dâu ca quan thuc UBND tinh, Chñ tjch UBND cap huyn 
có quyn quyt djnh to chüc các cuc hçp, hi nghj cüa ngành, cap mInh theo 
dung quy djnh ye chê dO hOi h9p trong các cci quan nhà nuc, dam bâo ngän gun, 
thiêt thirc, tiêt kim, hiu qua. 

2. Khi tO chüc hOi  nghj có m&i Chü tjch, Phó Chü tjch UBND tinh dir, và dông 
thôi mji lãnh dao  cüa nhiêu sâ, nhiêu huyn, thI ca quan tO chüc hOi  nghj phâi báo 
cao, xin kiên và phâi &rçYc sr dông cUa Chü tjch, Phó UBND tinh ye nOi dung, 
thành phân, th?ji gian và dja diem tnróc khi to chirc hOi  nghj. 

3. Các Co quan thuOc UBND tinh, UBND cap huyn khi có thu câu mM Chü 
tjch hoc Phó Chü tjch UBND tinh tham dir cuOc  hp hoc lam vic vâi ngành, dja 
phuong mInh, phái có van ban däng k tri.rOc (05 ngày) vi Van phông UBND tinh 
dê phôi hçip chuân b nOi  dung, bô trI ljch lam vic. Dôi vâi nhU'ng van dê cap bach, 
Chánh Van phông UBND trrc tiêp báo cáo và chü dng bO trI thai gian dê Chü tjch, 
các Phó Chü tjch UBND tinh lam vic v6i cor quan, don vj dê xir l kjp thôi các van 
dé phát sinh. 

4. Nguèi düng dâu co quan thuôc UBND tinh, Chü tjch UBND cap huyn 
không ducic ct:r ho.c üy quyên cho lanh dao  hoc chuyên viên cap phông báo cáo, 
lam vic trirc tiêp vâi Chü tjch hoàc Phó Chü tjch UBND tinh, tth tnrng hop &rçlc 
ChU tjch, các Phó Chü tjch UBND tinh dông hoc triu tp dIch danh. 

A P • •A Dieu 21. Cong tac chuan b  phien hQp UBND tinh 
1. Chü tjch TJBND tith quyêt djnh ngây hop, khách mi và chiiang trinh, 

nOi dung phiên hop. 
2. VAn phông UBND tinh có nhim vIi: 
a) Thâm tra ye trInh tir, thu tVc  và  nOi  dung ho so dê an trinh ra phiên hop. 
b) Chuân bj chucing trInh nghj sir phiên hçp, di,r kiên thành phân hop trInh 

Chü tich  UBND tinh quyêt djnh; chun bj các diêu kin phiic vi phiên hçp. 
Chum that 07 (bay) ngáy lam vic, truOc ngày phiên hp bat dâu, VAn 

phông UBND tinh trinh Chü tjch UBND tinh quyêt djnh chInh thüc nOi  dung, 
chi.rong trInh, thai gian h9p, thành phân tham dr phiên hçp yà thOng báo cho các 
thành viên UBND ye quyêt djnh cüa Chü tjch UBND tinh ye các van dê trên. 
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c) Don dc ngu?ii ding dAu c quan có dé an trInh trong phiên hçp gri h 
si dé an và các van bàn lien quan. 

Chm nh.t 05 (näm) ngày 1àmvic, truóc ngay phiên h9p bat dâu, ci quan 
chü trI dê an phâi giri tài 1iu (bao gOm tài lieu giãyvà tài lieu din tcr) dâ ducic 
Chü tjch UBND tinh xem xét và cho trmnh ra phiên h9p den Van phông UBND tinh. 

d) Gi'ri gi.y môi, tài lieu hçp qua h thông quàn l van bàn và ho sa cong 
vic (trü tài lieu mt ducc thirc hin theo quy djnh dOi vâi van bàn có ni dung 
thuc bI mt nhà niiOc) dê các thành viên UBND tinh, dai  biêu duçic rn1i h9p nhn 
và khai thác, chrn nht là 03 (ba) ngày lam vic truâc ngày bat dâu phién h9p 
thu&ng k' và chm nhât là 01 (met)  ngày tri.thc ngày bat dâu phiên h9p chuyên 
dê hoc hçp dê giâi quyêt cOng vic phát sinh dt xuât. 

d) Trithng hçp thay dôi ngày h9p, Van phông UBND tinh thông báo cho 
thành viên UBND tinh và các di biêu duçic mi hçp chm nhât 01 (met)  ngày, 
truâc ngày phiên h9p bat dâu. 

.A A Dieu 22. Thanh phan dr phien hQp UBND tinh 
1. Thành vien UBND tinh có trách nhim tham dir day dü các phiên hpp 

IJBND tinh, nêu yang m.t phài báo cáo và phái duçc Chü tjch UBND tinh dông 
. Thành viên UBNID tinh dông thai là ngi.rôi drng dâu c quan thuc UBND tinh, 

nêu ducic Chü tjch UBND tinh dOng yang mt thI có the ày quyên cap phó dir 
hçp thay và phâi chju trách nhim ye kién cüa nguYi duçc ày quyên phát biêu 
trong phiên h9p. Ngi.rii dir h9p thay duqc phát biêu kiên, nhixng không có quyên 
biêu quyêt. 

2. Phiên h9p UBND tinh chi dugc tiên hành khi Co It nhât 2/3 tOng sO thành 
viên UBND tinh tham du. 

3. Chü tjch UBND tinh quyêt djnh khách mi tham dr phiên hçp UBND 
tinh theo Diêu 1,16 Lut TO chirc chInh quyên dja phiiong näm 2015. 

4. Di biêu khOng phái là thành viên UBND tinh di.içc phát bieu kiên 
nhung không có quyên biêu quyêt. 

Diu 23. TrInh ti phiên h9p UBND tinh 
Phiên hçp UBND tinh dl.rçTc tiên hành theo trInh tir sau: 
1. Chánh Van phOng UBND tinh báo cáo so thành viên UBND tinh cO mit, 

yang mit, nhng ngui dr h9p thay và dai  biêu tham dir; thông báo ye chirGng 
trInh phiên hçp. 

2. Chü t9a diêu khien phien hop. 
3. UBND tinh tháo 1un tirng van dê theo trInh tir: 
a) NgixOi dàng dâu ci quan chü trI hoc cap phó duçic ày quyên trInh bay torn 

tat t? trIrih, dê an, nêu rô nht1ng van dê can xin kiên UBND tinh. Nêu van dê can xin 
kiên dã duçic thuyêt minh rô trong t trInh thI khOng phái trinh bay them. 

b) Chánh Van phông UBND tinh báo cáo kêt qua thâm tra ye trInh tir, thu 
tiic ni dung dOi vii ti trInh, dê an. 

c) Giám dOc Sâ Tu pháp phát biêu ye vic giãi trInh, tiêp thu kiên thâm 
dinh dôi v&i du thâo quyêt djnh quy phm pháp lut cüa UBND tinh (nêu cO). 

d) Các thành viên LJBND tinh và các di biôu duc miii d hçp phát biu 
kiên, nói rö tan thành hay khOng tan thành ni dung nào trong t trInh, dê an, 
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không phát biu v các vn d dã thong th.t và nhQng vn d ngoài phm vi tY 
trInh, d an. Thai gian mt lan phát biêu không qua 10 phüt. 

ci) Ngisôi dirng d.0 cci quan chü trI dê an phát biêu kiên tiêp thu và giài 
trInh nhüng dim chixa nht trI, nhüng câu hôi cüa các thành viên UBND tinh và 
các dai biu dr h9p. 

e) Chü tjch UBND tinh hoc Phó Chü tjch UBND tinh chü trI thão 1utn dê 
an kt 1un và ly biu quyt. Các quyt djnh cüa LTBND tinh phãi duçic qua ni'ra 
s thành viên UBND tinh biêu quyêt tan thành. 

g) Khi thây van dé thão !un chua rô, chü t9a dê nghj UBND tinh chua 
thông qua dê an và yêu câu chuân bj them. 

4. Chü tça phiên h9p kêt lun phiên h9p UBND tinh. 
Diu 24. Biên ban phiên hQp và thông báo kt qua phiên h9p 
1. Chánh Van phông UBND tinh to chüc vic ghi biên bàn phiên h9p cüa 

UBND tinh. Biên bàn phài ghi rö thành phân d1r hçp, ni dung các kiên phát 
biêu và din biên cüa phiên hçp; ghi day dü kêt 1un cüa chü t9a phiên h9p và kêt 
qua biu quyt. 

2. Biên ban phiên hçp và các tài 1iu lizu hành trong phiên h9p ckrcic lixu trtt 
và bão quân, si'r diing theo quy ctjnh. 

3. Chm nhât sau 03 (ba) ngày lam vic, kê ti'r ngày to chirc phiên 
hçp,Chánh Van phông UBND tinh có trách nhim ra thông báo kjp thôi ye nhüng 
quyêt djnh, két 1un cüa chü t9a phiên h9p dê giri den Thu tuóng ChInh phü, 
Thumg trrc Tinh üy, Thixing trrc HDND tinh, Ban Thung trrc Uy ban Mtt 
tr.n To quôc Vit Nam tinh, các thành viên UBND tinh, ngui dtrng dâu các to 
chirc chInh trj - xã hi tinh, Chü tch UBND các huyn, thành phô, th xã và các 
cci quan, to chi'rc, dan vj Co lien quan. 

Dôi vâi kêt qua phiên h9p lien quan den kê hoach  phát triên kinh tê - xã hi, 
quy hotch, ké hoch sr diving dat, den bü, giài phóng mitt bang và các van dê lien 
quan den quyên và nghi'a vi cüa cOng dan dja phuang thI ngay sau môi phiên h9p, 
thông tin cho cac ca quan báo chI biêt dê thirc hin cong tác truyên thông. 

Chtro'ng V 
CAC CONG VIEC BAO CÁO TINH UY, BAN TH!J'NG VIJ, 

THIX1NG TRUC TNH UY; GIAI QUYET CAC CONG VIEC THTfONG 
XUYEN CUA CHU TICH UBND TfNH, PHO CHU T!CH  UBND T!NH 

Diêu 25. Các cong vic báo cáo Tnh üy, Ban Thiro'ng vy Tinh üy, 
Thtrôrng trirc Tinh üy 

Chü tjch UBND tinh báo cáo Tinh Uy, Ban Thi.r&ng v Tinh üy, Thithng 
trirc Tinh üy các cong vic theo Quy chê lam vic cüa Ban chap hành Dâng b 
tinh khóa XVII, nhiêm k' 2020 - 2025 (Quy chê so 01-QC/TU ngày 19/01/202 1), 
Quy ché lam vic cüa Ban Can sir Dãng UBND tinh thim kS'  202 1-2026 ban 
hành kern theo Quyêt djnh so 325-QD/TU ngày 11/8/2021 cüa Ban Thuing v1i 
Tinh üy và theo yéu câu dt xu.t cUa Tinh üy, Ban Thmg vi Tinh üy, ThuOng 
true Tinh üy. 

1. Các cong vic báo cáo Tinh üy: 
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a) Xác djnh miic tiêu, phuang huâng, nhim vii chü yêu trong quy hoach 
phát triên kinh té - xã hi, kê hoach dài han  và trung han,  quy hoach xây drng, 
quy hoach do thj, quy hoch sir diving dat cüa dja phuGng. 

b) Nhüng van dê 1n, quan trpng, nhy cam ye kinh tê - xã hi, ngân sách, 
phát hành trái phiu dja phucing, quOc phông, an ninh, các chuGng trInh, dir an 
trçng diem ye dâu P.r phát triên san xuât kinh doanh, kinh tê dOi ngoi... 

c) Chü tnrcing dau tu các di,r an d.c bit quan tr9ng cüa dja phrnmg. 
d) Vic thành 1p, nhp, chia tách, diêu chinh dja giâi &Yn vi hành chInh 

theo quy djnh cüa pháp 1Utt. 
d) TInh hInh kinh tê - xä hôi, ngân sách 6 tháng vâ hang näm cüa tinh, djnh 

hi.râng, phixang huàng, nhim v11 trong thôi gian tth. 
e) Các ni dung cong vic khác theo yêu câu cüa Tinh üy, Ban Thu?ing vi 

Tinhüy. 
2. Các cong vic báo cáo Ban Thuing vi Tinh üy: 
a) Djnh huàng quy hoach, kê hoach phát triên các ngành, linh vrc, dja bàn 

tr9ng yêu; vic thirc hin các c chê, chInh sách kinh tê - xã hi có ãnh hthng den 
di song nhân dan; chü trixclng, cor chê, chInh sách huy dng nguôn 1?c  xä hi 
phic vi phát triên; chü trtxcmg dâu tu các dir an lan, quan trong, nhay cam; dr an 
lien quan den quOc phông, an ninh. Cii the: 

- Djnh hinrng ye xay dirng, diêu chinh, bô sung quy hoach tinh; quy hoach 
vüng lien huyn, quy hoach do thj lien quan tir hai don vj hành chInh cap huyn 
trô len. 

- TInh hInh phát triên kinh tê - xä hi hang qu. 
- Các cci chê, chInh sách có ánh hu&ng lan den phát triên kinh tê - xã hi 

truac khi trInh HDNID tinh quyêt djnh. 
- Chü trucing dau tl.r mt sO dr an quan tr9ng, bao gOm: Dir an có tong mirc 

dâu tu tir 1.000 t dông tr& len (không phân bit nguôn vOn thuc thâm quyên 
quyêt djnh cüa tinh); dir an dâu tu theo hInh thüc dâu ti.r hcp tác cong tu (PPP) có 
phân gop vOn cüa Nha nuâc 100 t' dOng trà len; chü truong dâu tu d%r an phát 
triên dO thj, dâu thâu khu nhà a, khu thtrorng mai  và djch vii khác có din tIch ti'r 
trên 5,0 ha tr& len (dôi vth thành phO, thj xâ, thj trân, khu kinh té, khu cOng 
nghip), trên 10 ha trâ len (dOi vâi các vj trI khác con lai  thuc các huyn), trên 
100 ha dOi vai khu san xuât tp trung do doanh nghip hoc nhà dâu P.r dê san 
xuât nOng san, hang hóa; dr an dau tu cOng trInh xây dirng phâi di dai, tái djnh 
cu tir 100 h dan tth len; d%r an dâu tu cong trInh xay dirng Co ânh huO'ng trirc tiêp 
den di tIch ljch sr van hóa, danh lam thäng cánh duqc xêp hang cap quOc gia tth 
len; dr an dâu P.r cOng trInh xay dirng tai  khu virc có vj trI quan trçng ye quôc 
phOng, an ninh theo quy djnh cüa cap có tham quyên; dr an dâu Pr cong trInh xây 
drng dOi hOi phãi áp diing chInh sách h trç, uu dâi ngoài chinh sách hin hành 
cüa tinh. 

b) Các ni dung cong vic khác theo yêu câu cüa Ban Thuang vi Tinh üy, 
Thuang trrc Tinh üy. 

3. Các ni dung cOng vic báo cáo Thucrng trrc Tinh üy: 
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a) Các ni dung duçic Ban Thumg vi Tinh üy üy quyên cho tp the Thu&ng 
trirc Tinh üy giãi quyêt lien quan den nhim vii, quyên hin cüa LJBND tinh quy 
djnh tai  khoãn 4, diêu 7, Quy chê so 01-QC/TU ngày 19/01/2021. 

b) Chü truung dâu tii mt so dir an quan tr9ng theo müc von dâu tu hoc 
quy mô s1r diing dt, co ânh hing sâu rng den quyên igi, tir tithng cüa nhiêu dôi 
tuqng xã hi, den quoc, phông, an ninh, dôi ngoi. Ci,i the: 

- Dr an có tong rn1rc dâutu ti'r 100 t' den duâi 1.000 t' dông (không phân 
bit nguôn von thuc thâm quyên quyêt djnh cüa tinh). 

- Dr an du tu theo hmnh thüc dâu tu hqp tác cong tu (PPP) Co phân gop 
von cUa Nhà nuc tir 50 t' den duâi 100 t' dOng. 

- ChU truong dâu tu d an phát triên do thj, dâu thâu khu nhà a, khu thuong 
mi và djch vi khác có din tIch tr 01 ha den 05 ha (dôi vai thành phO, thj xã, thj 
trn, khu kinh té, khu cong nghip), tr 05 ha den 10 ha (dOi vâi các vj trI khác cOn 
lai thuôc các huyên). 

- Dir an dâu tu cong trInh xay drng phãi di dai, tái djnh Cu ti'r 50 den duâi 
100 hdân. 

- Dâu giá các khu dat có tài san cong thuc s h&u nha nuóc có giá trj dat 
và tài san ma Ban Can sir Dãng UBND tinh xét thây can thiêt phái báo cáo Thtthng 
trirc Tinh üy cho chü truong. 

- Dir an dâu tu cong trInh xây dirng có ãnh hithng trirc tiêp den di tIch ljch 
sr van hóa, danh lam thàng cãnh dirge xêp hang cap tInh; dir an dâu tu cOng trmnh 
xay dirng tai  khu virc có vj trI quan tr9ng ye quOc phOng, an ninh theo quy djnh 
cüa cap có thâm quyên; dir an dâu tu cong trInh xây dimg dOi hOi phâi áp diing 
chInh sách ho trg, mi dai ngoài chInh sách hin hành cüa tinh (ngoài các cong 
trInh, dr an ma Ban ThuO'ng vii Tinh üy dã cho kiên). 

F F •9• A A •A 9 9 9 F Dieu 26. Cach thu'c giai quyet cong viçc cua Chu t!ch  UBND tinh, Pho 
Chü tjch UBND tinh 

1. Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinhth 1 cOng vic co sâ ho 
so, tài 1iu trinh cüa co quan chü tn sotn tháo và phiêu trInh giài quyêt cong vic 
do Van phông UBNID tinh trInh qua H thông van bàn din tir cüa tinh hoc trên 
van bàn giây. Thai gian xem xét, giài quyêt cong vic cUa Chü tjch, các Phó Chü 
tjch UBND tinh là 03 (ba) ngày lam viêc kê tü khi nhn dirge ho so day dü ho so, 
tài lieu trInh cüa co quan chü trI soan  thão, phiêu trmnh giái quyet cOng vic do 
Van phOng UBND tinh trInh. 

2. H9p lam vic vai lnh do các co quan thuc UBND tinh, UBND huyn, 
thành phô, thj xa va co quan lien quan de giái quyêt cOng vic thuang xuyên. 

3. Trijc tiêp giãi quyêt Cong vic t?i  dja phuong, co sâ. 
4. Thành lap các to chic tu van e gii1p Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch 

UBND tinh chi dao mt so nhiêm v11 quan tr9ng hoc van dê lien quan den nhiêu 
ngành, nhiêu huyn, thãnh phO, thj xã. 

5. Trong qua trInh xir l cOng viec,  Chü tjch UBN]I tinh, Phó Chü tjch 
UBND tinh có trách thim thông báo cho nhau nhng van dê quan tr9ng dirge 
mInh giãi quyêt, van dé lien quan den ngành, linh virc cüa Phó Chü tjch UIBND 
tinh khác. 
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Diu 27. Trách nhim cila Van phông UBND tinh trong vic chuãn b 
phiu trInh 

1. Van phông UBND tinh chi trInh Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch 
UBND tinh nhü'ng van dê thuc phm vi giãi quyêt cüa UBND tinh, Chü tjch 
UBND tinh, Phó Chü tich UBND tinh nêu tai  Diêu 3, Diêu 4, Diéu 5 và Co dü thu 
tiic theo quy djnh tai  Diêu 31 Quy chê nay. 

2. Khi than disorc ho so (kern file dién t'c dir tháo van ban trinh) cüa các co 
quan trInh UBND tinh, ChU tjch UBND tinh, Phó Chü tich  UBND tinh, Van 
phOng UBND tinh kiêm tra ho so ye thu tic, the thirc, hInh thüc, ni dung van 
bàn và 1p Phiêu trInh giâi quyêt Cong vic trInh Chü tjch UBND tinh hoac Phó 
Chü tjch UBND tinh; ci the nhis sau: 

a) Thâm tra ye mat  thu tic: Nêu ho so trInh không dung quy djnh, trong 02 
(hai) ngày lam vic, kê tr ngày nhn duc ho so trInh, Chánh Van phOng UBND 
tinh trà laj  ho so và yêu câu ngui di'rng dâu Co quan trInh bô sung du ho so theo 
quydjnh. 

b) Thâm tra ye the thirc k5? thut trInh bay van bàn dir thào: Nêu the thirc 
van bàn không phü hqp, chua dung quy djnh, Van phOng UBND tinh phôi hqp 
VOl CO quan chü trI dçr thão hoàn chinh 1i. 

c) Thâm tra ye ni dung và tInh thông nhât, hçip pháp cüa van bàn: Van 
phOng UBND tinh thâm tra ye ni dung, tInh thông nhât, hçip pháp cüa van bàn; 
dông th?yi phôi hçip Vi co quan soan  thão chinh si.'ra thü'ng ni dung không dCing, 
không phü hçip trong van bàn dçr thào truâc khi trInh UBND tinh, Chu tjch UBND 
tinh, Phó Chu tjCh UBND tinh. Doi vâi nhüng van de chua thông that dixçc vói 
co quan soan  thào, Van phOng UBND tinh chü trI tO chuc h9p vol Co quan son 
thâo và CáC CO quan có lien quan dê thâo Iun di den thông nhât. Tri.r&ng hçip vn 
chua thông nhât, dirçiC bào luu kiôn và trInh bay rô trong Phiêu trInh, trInh Chu 
tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh quyêt dnh. 

3. Chm nhât là 05 (nãm) ngày lam vic, kê tü khi nhn duçc ho so hcrp 1, 
Van phOng UBND tinh phãi hoàn thành cong vic thâm tra và 1p Phiêu trInh giài 
quyêt Cong vC kern theo day dü ho so, tài 1iu, trInh Chü tjch UBND tinh hoac 
PhO Chü tjch UBND tinh. 

Diu 28. Xii 1 h so' trInh và thông báo kt qua 
1. Chu tjch UBNID tinh, Phó ChU tjch UBND tinh xem xét, giãi quyêt cOng 

vic thirO'ng xuyen trén co sO các ho so, tài 1iu cua co quan trInh và phiêu trinh 
cüa Van phOng UBND thh (tc tiêp trén bàn giây hoac trén h thông quãn l van 
ban và ho so côngvic). 

2. Chm nhat sau 03 (ba) ngày lam vic, kê t1r ngày Van phOng UBND tinh 
trInh, Chü tjch UBND tinh hoac Phó Chü tjch UBND tinh có kiên vâo Phiêu 
trInh hoac trén di,r thào van bàn và chuyên 'a1  Van phông UBND tinh. 

3. DOi vOi cac ni dung trInh là các dé an, dir thão van bàn quy pham pháp 
1ut và nhUng van dê phOctp, Chü tjch UBND tinh, Phó Chi tjch UBND tinh có 
the yêu câu nguOi dIrng dâu co quan trInh và co quan lien quan trInh bay them 
truOc khi quyet djnh. Van phOng UBND tinh thông báo cho ngithi drng du co 
quan trInh chuân bj ni dung và to chOc buôi lam vic. 
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4. D& vOi các d an, van bàn thuc th.m quyn quyêt djnh cüa UBND tinh, sau 
khi xem xét, ChU tjch UBND tinh hoc Phó Chü tjch UBND tinh quyêt djnh: 

a) Cho trmnh dê an, dr thão van bàn quy phim pháp 1ut ra phiên hçp UBND tinh. 
b) Yêu câu chuân bj them, nêu xét thây dê an, d thâo van bàn quy phm 

pháp 1uQt chua dt yêu câu dê trInh ra phién h9p UBNID tinh. 
c) Cho phép áp diing hInh thirc lay kiên các thành viên UBND tinh thông 

quaphiêuxinkiên. 
5. Trong than h?n  02 (hai) ngày lam vic, kê tü khi có kiên chi dao  cüa 

Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh ye dê an, van bàn dir thào, Van 
phông UBND tinh thông báo cho ngithi dirng dâu ci quan trInh. 

a) Tru&ng hqp phài hoàn chinh lai  van bàn, nguani thirng dâu cci quan trInh 
phài hoàn chinh lçti van bàn d? thâo dê trInh Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch 
UBND tinh trong thani han  05 (näm) ngày lam vic. 

b) Tru&ng hçp dir thào van bàn duçic UBND tinh, Chñ tjch UBND tinh, 
Phó Chü tjch UBND tinh thông qua, trong thani hin 03 (ba) ngày lam vic, Van 
phông UBND tinh phôi hçp vâi cci quan trInh hoàn chinh các ni dung can thiêt 
dê trInh Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh k ban hành. 

6. Trong thôni han  07 (bay) ngày lam vic, kê ti'r khi nh.n duçic dy dCi h 
sci cüa cci quan trmnh, Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh phái quyêt 
djnh ho.c có kiên chi ctao. Truông hçip chua cho kiên chi dao  ho.c quyêt djnh 
thI Van phông UBND tinh phài xin kiên trirc tiêp cüa Chü tjch UBND tinh, Phó 
Chü tjch UBND tinh và thông báo cho cci quan trInh biêt l do. 

Diu 29. Thôi hin giãi quyt cong vic thirong xuyên cüa Chü tjch 
UBND tinh, Phó Chü tch UBND tinh 

Thôi han  giái quyêt cong vic thithng xuyên cüa Chü tjch, Phó Chü tjch 
UBND tinh quy djnh tai  Diêu 26, Diêu 27, Diêu 28 nêu trên chi áp diing dôi vói 
trt.ranng hçp pháp lut hoäc quy trInh giãi quyêt thu t11c hành chInh không quy djnh. 
Trong tnr&ng hcip pháp 1ut hoc quy trInh giâi quyêt thñ tiic hành chInh cO quy 
djnh cii the ye thani han  giài quyêt thl áp diing thani han  giài quyêt do. 

Chirong VI 
THU TVC  G1I, TR!NH K VA BAN HANH VAN BAN 

Diu 30. Thu tic gfri van ban, trInh giãi quyt cong vic 
1. Tat cà các van bàn trInh UBND tinh, Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch 

UBND tinh phãi dugc vào so van thu cüa Van phOng UBND tinh (bao gôm van 
bàn giây và van bàn duc giri qua mng). Tnranng hp cong chc các phông 
chuyên mOn thuc Van phOng UBND tinh nhn trirc tiêp, phãi chuyên iai  cho Van 
thu d lam thu tiic vào so. Vic phát, chuyen cOng van, tan trinh phâi co kiêncüa 
lâh dao  Van phông UBND tinh tnróc khi chuyên den dja chi xr 1 theo thâm quyên. 

2. Cac cong van, tan trInh cüa các car quan thuc UBNT) tinh, UBND huyn, 
thãnh phô, thj xa, các to chirc, doàn the & dja phi.rong trInh UBND tinh, Chü tjch 
UBND tinh, Phó Chü tjch UBNID tinh phâi do cap tru&ng (hoc üy nhim cho cap 
phó) k và dóng dâu dung thâm quyên. 

3. Tru&ng hp ni dung trInh có lien quan den chüc nang cüa các cci quan 
khác, trong ho sci trInh phài có kiên bang van bàn cüa các cci quan lien quan. 
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Nu dã có cong van xin kin nhung co quan lien quan chua trâ Ru, trong ho so 
trInh phãi báo cáo rO danh sách các co quan chua có kiên. 

4. Các cOng vAn, t trmnh, trInh giài quyêt cOng vic phAi là bàn din tir hotc 
bàn chInh (doi vâi nhüng ni dung cong vic có tInh chat quan tr9ng) và chi giri 
mt bàn den mt dja chi Co thâm quyén xir l. Nêu can gui den các ecu quan có 
lien quan de báo cáo ho.c phôi hçup thI chi ghi ten ecu quan do & phân nci nhn 
van bàn. 

5. Các ecu quan, tO chüc khác không thuc pham vi quàn l hành chInh cüa 
UBND tinh, thu tue g1ri vAn bàn den UBND tinh thijc hin theo quy djnh cUa pháp 
lust hin hành ye cOng tác vAn thu và các quy djnh pháp lut khác có lien quan. 
Thu tiic gui cOng van cüa cor quan, tO chüc nu&c ngoài den UBND tinh ducuc thirc 
hin theo thông l quôc tê. 

Diu 31. H so trInh giãi quyt cong vic 
scu trInh Chü tjch UBND tinh, Phó Chu tjch UBND tinh giài quyêt cong 

vic gôm có: 
1. Phiêu trInh giái quyêt cong vic (theo mâu thông nhât) cüa VAn phOng 

UBND tinh, trInh dIch danh Chu tjch UBND tinh hoc Phó Chu tjch UBND tinh 
có thâm quyên giãi quyêt cong vic. 

Trong phiêu trInh phãi ghi rO ni dung trInh, ten ecu quan trInh; torn tAt ni 
dung trInh; kiên cüacác ccy quan lien quan (gom cA nhung kiên khác nhau) ye 
van dê trInh; kiên dê xuât cüa chuyên viên theo dôi; kiên và chi k cüa lãnh 
dao VAn phOng UBND tinh. 

2. T& trInh cüa ecu quan trInh. 
3. Dir thAo vAn bàn trInh UBND tinhChü tjch UBND tinh, Phó Chu tjch 

UBND tinh k và các dir thào vAn bàn hu&ng dan thi hành (nêu co) dA duçuc lAnh 
dio Sâ, ngAnh duyt. 

4. Bao cáo thâm djnh cüa Co quan chrc nAng (nêu co). 
5. Y kiên cáa các Ca quan lien quan den van dé trInh (néu co). 
6. Bàn tong hcp kiên và giãi trInh ye ni dung dir thào van bàn (nêu co). 
7. Các tài lieu khác Co lien quan (nêu co). 

• . , Dieu 32. Quy d!nh  ye vice ky van ban 
1. Chü tich UBND tinh k. 
a) Các vAn bàn quy phm pháp lut cüa UBND tinh. 
b) Các quyêt djnh, chi thj de thc hin nhim vii, quyên hn cüa Chu tch 

UBND tinh; các vAn bàn chi dao,  dieu hành thuc thâm quyen cüa UBND tinh, 
Chü tjch UBND tinh. 

c) Quyêt djnh dInh chi vic thi hành ho.c bAi bO van bàn trái phap 1ut cüa 
các ecu quan thuc UBNT) tinh và UBND huyn, thành phô, thi xã; quyêt djnh dInh 
chi vic thi hành vAn bàn trái pháp 1ut cua HDND huyn, thAnh phO, thj xA, báo 

UBND tinh d de nghj HDND tinh bãi bô. 
d) Quyêt dinh giãi quyêt khieu ni, to cáo cüa cong dan theo quy djnh cua 

pháp lu.t. 
d) Các van bàn trInh, báo cáo B ChInh trj, Ban BI thu, Uy ban Thu&ng vt 

QuOc hi, ChInh phü, Thu tithng ChInh phü, các B, ngành Trung ucung, dai  din 
các to chüc nu&c ngoài. 
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e) Các van bàn khác theo th.m quyn. 
2. Phó Chü tjch UBND tinh k thay Chü tjch UBND tinh rnt so quyêt djnh, 

chi thj cüa Chü tjch UBND tinh ye chi dao  các cong tác ci the, don dôc, huOng 
d1n thi hành các van bàn cüa Chinh phñ, Thu tuàng ChInh phü, B, ngành Trung 
ixcrng, HDND tinh, UBNID tinh, Chü tich UBND tinh và các van bàn khác theo ñy 
quyn phân cong cüa Chü tjch UBND tinh (kê cà các van bàn nêu tti Khoàn 1 
Diêunày). 

3. Uy viên UBND tinh, ngui dirng dâu cor quan thuc UBNID tinh ngoài 
vic k các van bàn thuc thâm quyên theo quy djnh cüa pháp 1ut con dugc thi'ra 
üy quyên ChU tjch UBND tinh k)' mt so van bàn hành chInh khi duçic Chü tjch 
UBND tinh ñy quyên. Vic üy quyên phài bang van bàn và có thai hn nhât djnh. 
Ngithi duçic Chü tjch UBND tinh üy quyên không dirçc üy quyên 1ti cho nguäi 
kháck. 

4. Chánh Van phOng UBND tinh ngoài vic k các van bàn thuc thâm 
quyên theo quy dnh cüa pháp 1ut, duqc k thiira lnh Chü tjch UBND tinh các 
van bàn sau: 

a) Van bàn thông báo kiên kêt lun cüa Chü tjch UBND tinh, Phó Chu 
tjch UBND tinh ti các cuc h9p do Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND 
tinh chü trI. 

b) van bàn thông báo kêt qua xi:r l, giao vic ci the cüa Chü tjch UBND 
tinh, Phó Chü tjch UBND tinh den các co quan lien quan biêt và th?c hin. 

c) Các van bàn khác theo quy djnh cüa Chü tjch UBND tinh, gôm: Giây 
môi h9p, sao y các van bàn cüa Trung ucrng, UBND tinh, giây giói thiu di cong 
tác, giây di duO'ng. 

Diêu 33. Phát hành, cong bô các van bàn cüa UBND tinh, Chü tjch 
UBND tinh 

1. Van phOng UBND tinh chju trách nhim phát hành các van bàn cüa 
UBND tinh, Chü tjch UBND tinh trong thai gian không qua 01 ngày lam vic, kê 
tü ngày van bàn duqc k (trung hp van bàn duc k chuyên ye van thu d gân 
hêt gi lam vic hoc không the phát hành kjp thI chuyên sang buôi dâu tien cüa 
ngay 1àmvic hOrn sau); dOi vi nhng van bàn "Hçn gi&', "Hóa 
toe", "Khan", "Thuqng khân" phài phát hành ngay, bào dam dung dja chi, dung 
thütic. 

2. Các van bàn cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh ban hành Co lien quan 
trirc tiêp dêngiài quyêt quyên li và nghia vii cüa cOng dan phãi duqc thông báo 
hoc niêm yet cong khai ti tri s các cor quan có lien quan. 

3. Các van bàn quy phm pháp luQ.t cüa UBND tinh phài dang Cong báo 
tinh; kjp thi cp nht vào Cong thông tin din tir tinh và Co s& dü lieu quOc gia 
ye van bàn pháp 1ut (tth van bàn có ni dung thuc danh mvc  bI mt nhà nithc). 

4. Chánh Van phOng UBND tinh to chüc vic gui van bàn tren Cong thông 
tin din tir ChInh phü và c.p nh.t vào Cong thông tin din tu tinh; quàn 1 thông 
nhât và to chuc vic diang Cong báo theo quy djnh hin hành. 

5. But tIch cüa Chü tjch UBND tinh, các Phó Chü tjch UBND tinh ghi tren 
phiêu xu l cong vic hoc ghi trirc tiêp trên van bàn không duc phát hành, không 
photo nhân bàn và chi lixu tti Van phOng UBND tinh. Trung hp can thiét duc 
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Chü tjch UBND tinh, Phó chü tjch UBND tinh dng thI Chánh Van phông 
UBND tinh phãi chi do the hin kiên do thành van bàn dê co quan lien quan 
biêt, thirc hin. 

Diu 34. Kiêm tra và xfr 1 van bàn quy phim pháp 1ut 
S& Tii pháp là ctâu môi giüp UBND tinh: 
1. Thirc hin Cong tác tr kiêm tra van bàn quy phim pháp lut do UBND 

tinh ban hành; phát hin nhüng quy djnh tráipháp 1ut, mâu thuân, chông chéo 
ho,c không cOn phü hqp vci tInh hInh thc tê dê kiên nghj UBND tinh kjp thai 
süa dôi, bô sung, thay the hotc bâi bO van bàn do. 

2. Kiêm tra vn bàn quy phm pháp lut cüa HDND, UBND huyn, thnh phô, 
thj xa ban hành và dê xuât xi:r l các vn bàn trái pháp lut theo quy djrih t?i  Li4t Ban 
hành Vn bàn quy phm pháp lu.t ngày 26/6/2015, Lut Si:ra dôi, bô sung mt so 
diêu cüa Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut ngày 18/6/2020, Nghj djnh 
so 34/2016/ND-CP ngày 14/5/20 16 cüa Chinh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu và 
bin pháp thi hành Lut Ban hãrih vn bàn quy phm pháp 1ut và Nghi. djnh so 
154/2020/ND-CP ngày 3 1/12/2020 cüa ChInh phü süa dôi, bô sung mt so diêu cüa 
Nghi. dlrih  so 34/2016/ND-CP ngày 14/5/2016 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so 
diêu và bin pháp thi hành Lut Ban hành van bàn quy phm pháp lut. 

Chtrong VII 
THEO DOI, DON DOC, KIEM TRA VIC THI HANH VAN BAN VA THVC 

HIN NHIM VJ DO UBND T!NH, CHU TICH  UBND T!NH GIAO 
Diu 35. Phim vi và di tu'qng theo döi, don dôc, kim tra 
1. Phim vi, dôi tixçlng theo dOi, dOn doe, kiêm tra gôm: 
a) Vic thi hành các van bàn cüa Quôc hi, Uy ban Thung vii Quôc hi, 

ChU tjch nixâc, Chinh phü, ThU tuàng ChInh phU, các B, ngành Trung ung; 
Tinh Uy, HDND tinh, UBNID tinh, ChU tjch UBND tinh trong hot dng chi dao 
diêu hành cUa h thông hành chInh nhà nithc a dja phrnmg. 

b) Vic thirc hin các nhim vi do UBND tinh, ChU tjch UBND tinh giao 
cac co quan thuc IJBND tinh; UBND các huyn, thành phô, thj xã; các c quan, 
to chUc khác trong trixang hçip thirc hin nhim vi do UBND tinh, ChU tjch IJBND 
tinh giao. 

2. UBND tinh, ChU tjch UBND tinh, các Phó ChU tjch TJIBND tinh, nguai 
dUng dâu các cci quan thuc UBND tinh, ChU tjch UBND huyn, thành phô, thj 
xä và các to churc, cá nhân lien quan có trách nhim theo dôi, don dôc, kiêm tra 
vic thi hành van bàn trong hoat dng chi do diêu hành cUa h thông hành chInh 
nhà nithc a dja phuang; vic thixc hin nhim vii do UBND tinh, ChU tjch UBND 
tinh giao. 

Diu 36. Nguyen tãc theo döi, don dc, kiêm tra 
1. Theo dOi, don doe, kiêm tra là cOng vic duqc tiên hành thuang xuyên 

và theo k hoach, dông thai phãi có sir phôi hqp dê tránh chông chéo, tràng lap. 
2. Thrc hin dUng thâm quyên, trInh tir, thU tiic và trên c sa quy dnh cüa 

pháp 1ut; bâo dam cong khai, rninh bach,  khách quail, chInh xác và khOng gay 
can tra den hoat dng bInh thithng cUa các ca quan, to chUc duçic kiêm tra. 
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3. Bâo dam hiu qua, nâng cao k' 1u.t, k' cuang hành chInh, dem 1i tác 
dng tIch circ trong chi do, diu hành cüa UBND tinh, Chü tjch LJBND tinh và 
cüa các cci quan quân 1 nhà nithc. 

4. Gàn vâi vic i.rng dung cong ngh thông tin trong cong tác quân 1' van 
bàn, ho so cong viêc và chi dao, diêu hành cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh; 
thirc hin lien thông ti'r Van phông UBND tinh den các co quan thuc UBND tinh, 
UBND huyn, thành phô, thj xã. 

Diu 37. Thâm quyn theo döi, don dc, kiêm tra 
1. UBND tinh, Chü tjch UBND tinh kiêrn tra toàn din vic thi hành các van 

bàn trong hot dng chi do, diêu hành cüa h thông hành chInh nba nuóc 6 dja phuong 
và vic thrc hin các nhim vi do UBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao. 

2. Các Phó Chü tjch UBND tinh kiêm tra vic thi hành các van bàn và cOng 
vic neu ti khoàn 1 Diêu nay theo pham vi, linh vrc cOng tác ducic Chü tjch 
UBND tinh phân công; các thành viên UBND tinh khác kiêm tra vic thirc hin 
cac nhiêm vu do LJBND tinh, ChU tjch UBND tinh giao và theo chirc näng, nhim 
vi duqc phân cong. 

3. Chánh Van phông UBND tinh (To tru&ng To cOng tác cüa Chü tjch 
UBND tinh) giüp UBNID tinh, Chü tjch UBND tinh theo dOi, don dOe kiêm tra 
vic thrc hin nhim v11 do UBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao, báo cáo UBND 
tinh, Chü tjch UBND tinh theo quy djnh. 

4. Giám dOe S& Tix pháp có trách nhim giiip UBND tinh, Chü tjch UBND 
tinh theo dôi, kiêm tra vic thi hành các van bàn quy phm pháp 1ut, báo cáo 
UBND tinh, Chü tjch UBND tinh theo quy djnh. 

5. Nguii dtrng dâu CáC co quan thuc UBND tinh, Chü tjch UBND các 
huyn, thành phO, thj xã có trách nhiêm theo dôi, dOn dôc, kiêm tra vic thi hành 
các van bàn trong hoat dng chi dao,  diôu hành cüa h thông hành chInh nhà nuc 
& dja phuong và vic thirc hin các nhiém vi1 do UBND tinh, Chü tjch UBND tinh 
giao lien quan den don vj, dja phuong mInh ph%1 trách. 

Diu 38.Ni dung theo dôi, don dc, kim tra 
1. Vic tO chüc thi hành các van bàn trong hoat dng chi dao,  diêu hành cüa 

h thông hành chInh nhà ntrâc & dja phuong; vic to chirc, triên khai và tiên d, 
ket qua thirc hin nbim vi do UBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao. 

2. Vic thrc hin ché d thông tin, báo cáo ye tInh hInh thi hành các van 
bàn trong boat dng chi dao,  diêu hành cüa h thông hành chInh nba ni.r&c a dja 
phuong; két qua thirc hin nbim vv do UBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao. 

3. Xác djnh rO trách nbim cüa co quan thuc UBND tinh, UBNID huyn, 
thành phô, thj xä và nguäi có thâm quyen trong vic thi hành các van bàn trong 
boat dng chi dao,  diêu hanh cüa h thông hành chInh nba nu&c & dja phuong; kêt 
qua thirc hin thim vv do UBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao. 

Diu 39. HInh thüc theo döi, don dc, kim tra 
1. Qua theo dOi tren H thOng quán 1 van bàn và ho so cOng vic cüa 

UBND tinh. 
2. Qua báo cáo dinh kS'  hoàc dot xuât. 
3. Qua lam vic trirc tiép theo k hoach duc duyt hoc dt xuât theo yêu 

câu quãn 1 nhà nu&c. 
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4. Qua viêc thành lap doàn kim tra. 
5. Qua các hInh thirc khác. 

. ., Dieu 40. Ket qua kiem tra 
1. Khi két thüc kiêm tra, co quan, nguñ thu trI phâi báo cáo két qua kiêm tra. 
2. Ni dung báo cáo kêt qua kiêm tra gôm: 
a) Dánh giá vic triên khai, t chirc thi hành các van bàn cüa Quoc hi, Uy 

ban Thi.thng vi Quôc hi, Chñ tjch nuâc, ChInh phU, Thu tung Chinh phü, các 
B, ngành Trung 1.xo'ng; Tinh üy, HDND tinh, UBND tinh, Chü tjch UBND tinh 
trong hott dng chi clao diêu hành cüa h thông hành chInh nhà nuâc a dja phtwng 
và th11c hin thim vii do UBND tinh, ChU tjch UBND tinh giao; dánh giá kêt qua 
dat duqc, nhüng han  chê, yêu kern và nguyen nhân trong qua trInh thrc hin. 

b) Kêt 1un xir 1 hoc dê xuât xir l" theo thâm quyên dê khäc phc nhUng 
han chê, yeu kern hoc kiên nghj dieu chinh nhim vii, sira dôi bô sung các quy 
djnh lien quan néu can. 

Chirong VIII 
TIEP KHACH, DI CONG TAC 

Diêu 41. Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tich  UBND tinh tiêp khách 
trong nuróc 

1. Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh tiêp xã giao, g.p mt các 
doàn dai  biêu, khách den thäm, lam vic tai  dja phrnng: 

a) Chñ tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh trirc tiêp môi ho.c theo 
chidocUacâptren. 

b) Tiêp khách theo dê nghj cüa Nguii dirng dâu các c quan thuc UBND 
tinh, các cc quan, doàn the cap tinh, Chü tjch HDND, Chü tjch UBND các huyn, 
thành phô, thj xà. * 

c) Tiêp khách theo dê nghj cüa khách; 
2. Nguai dirng dâu các cci quan thuôc UBND tinh, các cci quan, doàn the cap 

tinh, Chü tjch HDND, Chü tjch UBND các huyn, thành phô, thj xä khi có nhu câu 
dê nghj Chu tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh tiêp khách phãi có van bàn 
dê nghj gui Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh It nhât 02 thai) ngày lam 
viêc, trirac ngày dir kiên tiêp; van bàn nêu rO ni dung, hmnh thtTrc cuc tiep, so krqng 
khách, th?ñ gian và dja diem tiêp và kern theo các ho sc can thiêt ye: Ni dung, thai 
gian, thành phân, hoat dng cüa khách ti dja bàn tinh và các d xuât, kiên nghj. Ci 
quan chü trI mai phài phôi hçip vói Vn phông UBND tinh chuân bj ni dung buôi 
tiêp và to chüc buôi tiêp dat  kêt qua tot. 

3. Van phông UBND tinh có nhim v11: 

a) Báo cáo ChU tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh ye de nghj tiêp 
khách cüa các cc quan, dm vj; thông báo kjp thai kien cüa Chü tjch UBND tinh 
hoàc Phó Chü tjch TJBND tinh cho các co quan lien quan biêt, dông thai dua vào 
chucmg trInh cong tác tuân cüa Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh, 
khi duqc Chü tjch UBNID tinh, Phó ChU tjch UBND tinh dông . 

b) Phôi hgp vai các Ca quan lien quan chuân bj ni dung cuc tiêp. 
Truang hçip can thiêt, theo chi dao  cüa Chü tjch UBND tinh, Phó Chu tjch UBND 
tinh, dê nghj các cci quan lien quan chuân bj mt so ni dung cii the cUa cuc tiép. 
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c) Mi các cci quan thông t.n, báo chI dir d dua tin v cuc tip khi cn 
thiêt hoc thông báo cho dcin vi chü trI chü dng mdi. 

d) Phôi hçcp vâi c quan lien quan to chüc phiic v1i vàbáo dam an toân cho 
cuc tiêp; tO chic triên khai thirc hin các cong vic can thiêt sau cuc tiêp. 

Diu 42. Chü tch UBND tinh, Phó Chü tich  UIBND tinh tip khách 
nir&c ngoài 

1. Chñ tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh tiêp khách nróc ngoài, 
gôm các hInh thirc: Tiêp xä giao, tiêp lam vic (chInh thic hoc không chInh 
thzc) theo giYi thiu, dê nghj cüa các cc quan Trung uc1ng, dê nghj cüa các c 
quan, tO chirc trong và ngoài nuc vâ các dê nghj trrc tiêp cüa khách vth Chü tjch 
UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh. 

2. Các cci quan, tO chüc trong tinh khi có nhu câu de nghj Chü tjch UBND 
tinh, Phó Chü tjch UBND tinh tiêp các dOi tác nuc ngoài cüa Co quan, tO chirc 
mInh, phâi Co van bàn dê nghj nêu rO ni dung, hInh thirc cutc tiêp, thành hân, 
dja diem và chucmg trInh hoit dng cüa khách ti dja phucmg và các van dê lien 
quan khác. Các dê xuât và kiên nghj, gui Chü tjch UBND tinh ho.c Phó Chñ tch 
UBND tinh It nhât 05 ngày lam vic, tnrôc ngày dir kiên tiêp. 

3. Van phOng UBND tinh th?c hin nhim v'i quy djnh ti khoãn 3 Diêu 41 
Quy ché nay. 

4. NguOi dirng dâu các Co quan, tO chirc trong tinh tiêp khách nuóc ngoài 
th%rc hin theo Quyêt djnh quãn 1 thông nhât các hoit dng dôi ngoi cüa tinh 
Quàng Trj. 

A A Dieu 43. Che dQ di cong tac 
1. Thành viên UBND tinh hang tháng phài dành thai gian di cong tác co s& 

dê kiêm tra, nàm tInh hInh triên khai thirc hin các chInh sách, pháp 1ut cüa Nba 
nuâc, các quyet djnh, chi thj, van bàn chi dio cüa UBND tinh, Chü tch UBND 
tinh, Phó Chñ tjch UBND tinh; gp gô tiêp xüc, lang nghe kin, nguyen vçng 
cüa nhân dan; näm tInh hInh & co s& dé kjp thai chi dto và dê xuât nMng giãi 
pháp giñp dja phuong, cosâ khàc phic khó khän. 

Thy ni dung chuyên di cOng tác dê tO chirc hInh thirc di cOng tác cho phñ 
hçcp, bão dam thiet thirc va tiêt kim, có the báo truóc hoc không báo truâc cho 
Co sci. 

2. Trong th&i gian HDND tinh và UBND tinh h9p, các thành viên UBND 
tinh khOng bO trI di cOng tác, tru triz&ng hçip dc bit hoc thirc sir can thiet theo 
yeu cau nhim v1i cOng tác disçc Chu tjch UBND tinh dOng . 

Uy viên UBND tinh, Ngu&i dung dâu co quan thuc UBND tinh, Chü tjch 
UBND các huyn, thành phO, thj xà khi di cOng tác ngoi tinh phãi có van bàn 
báo cáo ChU tjch UBND tinh. 

3. Uy viên UBND tinh, Ngu&i dung dàu co quan thuc UBND tinh, Chü 
tjch UBND các huyn, thành phO, thj xã khi di cOng tác nu&c ngoài phâi báo cáo 
bang van bàn và chi di khi duqc si dOng 2  cüa Chü tjch UBND tinh, Thu&ng truc 
Tinh üy. 

4. Uy viên LJBND tinh, Ngu'&i dirng dâu co quan thuOc UBND tinh, Chü 
tjch UBND huyn, thành phô, thj xà di cOng tác theo sir chi do ho.c üy quyn 
cüa Chü tjch UBND tinh, khi ye phài kjp th&i báo cáo ket qua lam vic vói Chü 
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tjch UBND tinh ho.c Phó Chü tjch UBND tinh phii trách linh virc chm nhât là 5 

(näm) ngày lam vic. 
5. Van phông UBND tinh có thim vii: 
a) Xây dirng chuang trInh, kê hoich di thãrn và lam vic ti các dan vj, co 

s& trong dja phuong cüa Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh; thông 
báo cho các dan vj, co sâ và cci quan chuyên mon lien quan biêt kêt qua các cuc 
thàm và lam viêc cüa Chü tjch UBND tinh hoc Phó Chü tjch UBND tinh. 

b) Giip Chü tjch UBND tinh tong hqp, bô trI, sap xêp chuong trInh di cong 
tác cüa các thành viên UBND tinh dê tránh chông chéo, bão dam hiu qua cao. 

c) Theo dOi tInh hInh di cong tác cüa các thành viên UBND tinh, báo cáo 
UBND trong phiên h9p UBND tinh vào tháng 6 và cuôi näm. 

Chuo'ng IX 
THANH TRA, GIAI QUYET KHIEU NA!,  TO CAO 

VA TO CHtC TIEP CONG DAN 

Diu 44. Trách nhim cüa Chü tjch UBND tinh 
1. Chi dao  Chánh Thanh tra tinh, Chánh Van phông UBND tinh, Tru&ng 

ban Tiêp Cong dan tinh và Ngui dung dâu các co quan thuc UBND tinh; Chü 
tjch UBND huyn, thành ph& thj xâ phôi hçip thirc hin nghiêm tüc cong tác thanh 
tra, tip cOng dan và giài quyêt khiêu nai,  to cáo cüa cong dan. 

Djnh kST, Chü tjch UBND tinh h9p vâi các Phó Chü tjch UBND tinh và 
Nguii dimg dâu các Co quan lien quan dê giài quyêt dan kiên nghj, phân ánh, 
khiu ni, to cáo. 

2. Chü tjch UBND tinh chju trách nhim truóc ChInh phü, Thu tuàng Chinh 
phü khi dê xáy ra tInh trng tham nhüng, lang phi, gay thit hi lón; nhU'ng viii vic 
khiêu kin vuçYt cap, ton dung kéo dài, gay gät, dOng nguii thuc phm vi quán 
1 cüa dja phuong mInh. 

3. Hang tháng, vào ngày 25, Chü tjch UBND tinh to chüc tiêp cong dan tai 
Tri sO tiêp cong dan tirth. Trueing hqp Chü tjch UBND tinh bcn cOng tác thI üy 
nhim cho 01 Phó Chu tjch UBND tinh tiêp cOng dan (neu ngày 25 trüng vào ngày 
nghi, ngày lê thI Van phông UBND tinh bô trI tiêp cong dan vào ngày lam vic 
tiêp theo và niêm yet thông báo cho nhân dan biêt ti Trii sâ Tiêp cong dan tinh). 
Thirc hin vic tiêp cong dan dt xut trong các tri.thng hqp theo quy djnh cüa 
Lut Tiêp Cong dan và Quy chê tiêp Cong dan cüa tinh. Chü tjch UBND tinh phôi 
hçip chtt chë vâi Thu&ng trVc  Tinh üy, Doàn Dti biêu Quôc hi tinh, Thu?mg trrc 
HDND tinh trong cOng tác tiêp cong dan. 

Diu 45. Trách nhim cüa thành viên UBND tinh 
1. Trong pham vi chuc nang, quyn hin cüa mInh, các thành viên UBND tinh 

có trách nhim to chüc cong tác thanh tra vic thirc hin chinh sách, pháp lut, nhim 
vi, chuung trinh, ké hoch cüa các cap, các ngành, các dan vj; kêt lu.n và Co quyêt 
djnh giài quyôt trit dê các vi vic khiêu nai,  to cáo ngay tai  co sâ. 

2. Giài quyêt kjp thai, dung quy djnh cUa pháp 1ut nhUng khiêu nai,  to cáo 
thuc thâm quyên; lang nghe kiên cüa cOng dan dê cài tiên, nâng cao hiu qua 
cong tác. 
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3. T chirc tip cong dan theo dung quy djnh t.i Lut Khiu ni, Lut T 
cáo, Lut Tiêp cOng dan, Quy chê Tiêp cOng dan cüa UBND tinh và các quy dnh 
cUa pháp 1ut hin hành. 

Diu 46. Trách nhim cüa Chánh Thanh tra tinh 
1. Giüp Chü tjch UBND tinh t chüc, chi do hoat dng thanh tra, kiêm tra, cong 

tác giãi quyêt khiêu nai,  tO cáo trong ph?m vi qu.ãn ly nha nuóc cña UBND tinh. 
2. Trirc tiêp thanh tra, kiêm tra, hisóng dan, dOn dôc các co quan thuc 

UBND tinh, UBND huyn, thành phO, thj xä trong cong tác thanh tra, tiêp cong 
dan và giãi quyt khiu nii, tO cáo theo quy djnh cüapháp 1ut. 

3. Chü trI x1r 19 vic chông chéo ye pham vi, dôi tuqng, ni dung, thai gian 
thanh tra giüa các Thanh tra cap s&, giüa Thanh tra cap s vói Thanh tra cap 
huyn; chü trI phôi hçip vâi Chánh Thanh tra b xi:r 19 vic chông chéo ye phm 
vi, dé,i tuçing, ni dung, thii gian thanh tra trên dja bàn tinh. 

4. Giüp Chü tjch UBND tinh tiên hành kiêm tra, xác minh, két 1un, kiên 
nghj vic giâi quyêt khieu nii thuc thâm quyên cüa Chü tjch UBND tinh; xac 
minh ni dung to cáo, kêt 1utn ni dung xác minh, kiên nghj bin pháp xi:r 19 to 
cáo thuc thâm quyên giâi quyêt cüa Chü tjch UBND tinh khi diigc giao. 

5. Khi phát hin quyêt djnh giãi quyêt khiêu nai  ho.c két 1utn ye tO cáo cüa 
ngu?ii dung dâu ci quan thuc UBND tinh, Chü tjch UBND huyn, thành phô, thj 
xa vi phm pháp 1ut hoc CO tInh tiêt mth, phâi yêu câu ngu?ñ drng dâu co quan 
dâ ban hành quyêt djnh do giái quyêt lai  hoc báo cáo Chü tjch UBND tinh xem 
xét, quyêt djnh. * 

6. Hang qu9 báo cáo t?i  phiOn h9p UBNID tinh ye tInh hInh thanh tra, tiêp 
dan, giái quyêt khiêu nai,  to cáo cOa cOng dan dja phi.wng, nhât là nhüng van dê 
buc xüc, du lun quan tam; uu diem, nlurqc diem trong cOng tác thanh tra, to chüc 
tiêp dan, giãi quyêt khiêu nai,  to cáo cüa cOng dan, các giâi pháp khäc phiic, kiên 
nghj bin pháp xir 19. 

.A • p - S S Then 47. Trach nhiçm cua Chanh Van phong UBND tLnh; Trirong Ban 
Tiêp côngdân tinh 

1. Sap xêp, bô tn ljch tiêp cOng dan cüa ChÜ tjch UBND tnh, Phó Chü tjch 
UBND tinh. 

2. PhOi hcTp vói các cci quan chIrc näng tham mini chü tjch UBND tinh chi 
dao, giãi quyêt nhithg khieu nai,  tO cáo thuc thâm quyên. 

3. Kiêm tra dOn dOc các cci quan thuc UBND tinh, UBND huyn, thành phô, 
thj xã trong viêc thirc hin quyêt dinh, chi th, 9 kiên chi dao  cüa Chü tjch UBND 
tinh trong linh vrc thanh tra, tiêp cOng dan và giãi quyêt khiêu ni, tO cáo. 

4. Tiêp nh.n, phân 1oi dcin kiên nghj, phàn ánh, khiêu ni, to cáo cüa cOng 
dan gui Chü tjch UBND tinh. 

5. HuOng dn, trã lôi cho các ducing sr có don kiên ngh, phãn ánh, khiêu 
nai, khi duçc Chii tjch UBND tinh üy quyen. 

Diu 48. Trách nhim cüa ngirôi dfrng du co quan thuc UBND tinh, 
Chü tich  UBND huyn, thành phô, thj xã 

1. Trong phm vi chuc näng, nhim vii thuc linh virc quán 19 nhà nuc cüa 
mInh, to chirc thanh tra hoc chi do thanh tra vic thirc hin chInh sách, pháp 
1ut, nhim v1i dixçic giao cüa các cci quan, tO chuc, cá nhân có trách nhim; süa 
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chtra kjp th?i nhüng vi phm; t chüc, chi do thrc hin nghiêm tüc các k& 1un, 
kiên nghj thanh tra, kiên chi do cüa Chü tjch UBND tinh và Ngi.thi düng dâu 
co quan thuc UBND tinh có chüc näng quãn 1 chuyên ngành. 

2. Gän cong tác giãi quyêt khiêu nai,  tO cáo vi cOng tác quán 1 hânh chInh 
nhà nithc; giãi quyêt kjp thii, dung quy djnh cüa pháp 1ut nhftng khiêu nai,  to 
cáo thuc thâm quyên. 

3. T chüc tip cOng dan theo dung quy djnh cüa Lust Tiêp cOng dan và 
các quy djnh cüa pháp 1ut hin hành; can ctr tInh hInh ci the, bo trI thii gian trirc 
tiêp tiêp cOng dan theo quy djnh; bo trI can b, cOng chrc tiêp cong dan có dü 
näng 1irc và phâm chat hoàn thành tOt nhim vçi; bo trI dja diem tiêp cOng dan phãi 
thi4n tin, khang trang, ljch sir, bão dam cac diêu kin vt chat can thiêt dê cong 
dan den trInh bay kiên nghj, phãn ánh, khiêu ni, to cáo duqc thutn igi. 

4. Chju trách nhim truóc UBND tinh và Chü tjch UBND tinh khi có nhüng 
khuyêt diem ye quãn 1 và dê xây ra tInh trng tham nhüng, lang phI, gay thit hti 
1n, nhüng vii vic khiêu kin vixqt cap, ton d9ng kéo dài, gay gät, dông nguà'i 
thuc phtm vi quãn 1 cUa mInh. 

5. Ngi.rtii dirng dâu co quan thuc UBND tinh, Chü tjch UBND các huyn, 
thành phô, thj xã trong phrn vi chirc näng quãn 1 nhà nrnic và nhim v1i, quyên 
hin cüa rnInh cüng nhau phOi hcip chat che, kjp thôi trong cong tác thanh tra, giái 
quyêt khiêu nai,  tO cáo. 

6. Trong cOng tác giãi quyêt khiêu nti, to cao, khi duqccác don vj, dja 
phisong dê nghj giái quyêt cOng vic ho.c xin ' kiên giái quyêt ye nhng van 
dê có lien quan den chüc nàng quán 1 nba nuOc cüa ngành, dja phi.rcmg mInh 
thI Ngithi dung dâu co quan thuc UBND tinh và Chü tjch UBND các huyn, 
thành phô, thj xã phãi dê cao trách nhim giãi quyêt, trá Ri kjp thai theo dung quy 
djnh cUa pháp 1ut. 

Diu 49. To chu'c tip cong dan 
Van phông UBND tinh (Ban Tip cOng dan tinh) Co nhim vii tham muli, 

giüp Tinh üy, Doàn Dai biêu QuOc hôi tinh, HDND tinh và UBND tinh thixc hin 
vic tiêp cong dan theo quy dnh cüa pháp luât. 

Dja diem tiêp cong dan cüa tinh dt tti sO 45, dithng Tru&ng Chinh, thành 
phO DOng Ha. 

Van phOng UBND tinh và các co quan có lien quan xây dirng các quy djnh, 
thu tiic ye tiêp cOng dan bão dam dung pháp 1ut và phü hp vi tInh hInh cüa dja 
phixong; to chüc thirc hin tot vic tiêp cOng dan. 

Chiro'ng X 
CONG TAC THONG TIN, BAO CÁO 

Diu 50. Trách nhim thông tin, báo cáo 
1. Trách nhim cüa ChU tich UBND tinh: 
a) Djnh k' có báo cáo ye tInh hInh kinh tê - xã hi, quôc phOng, an ninh 

cüa tinh và các báo cáo chuyên dê dt xuât theo quy djnh cüa ChInh phü, Thu 
tuàng ChInh phU, cac B, ngành Trung uong và Thu?mg trirc Tinh üy, ThuOng 
trrc HDND tinh; dOng thai, gui các thành viên UBND tinh, Doàn Di biêu QuOc 



35 

hi tinh, ngu&i dung du co quan thuc UBNI) tinh, Chü tjch UBNID huyn, thành 
ph& thj xã. 

b) Uy quyn cho Chánh Van phông UBND tinh báo cáo hang tháng ye sir 
chi dao,  diêu hành cüa UBND tinh, tInh hInh nôi bt trong tháng gui Van phông 
Chinh phü, Thithng tr1rc Tinhüy, Thuing trirc Hi dông nhân dan tinh, thánh viên 
UBND tinh, các ca quan lien quan. 

2. Trách nhim cüa Chánh Van phông UBND tinh: 
a) To chüc vic cung cap thông tin hang ngày và hang tuân phiic v1t cho 

cong tác chi dao,  diêu hânh và giái quyêt cong vic thuông xuyên cüa Chü tjch 
UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh bao gôm: Các van dê quan tr9ng do CáC Ca 
quan thuc UBND tinh, UBND huyn, thành phô, thj xã trInh Chü tjch UBND 
tinh ho.c Phó Chü tch UBND tinh và các thông tin nôi bt trong tuân ye kinh tê 
- xã hi, an ninh, quôc phông ti tinh. 

b) Phôi hqp trao dôi thông tin vâi Van phông Tinhüy, Van phông Doàn dii 
biêu Quôc hi và HDND tinh; tham dr các cuc giao ban hang tuân giüa Chü tjch 
UBND tinh vâi Thutmg trirc Tinhüy, Thu&ng trçrc HDND tinh. 

c) Huàng dan, theo dOi, don dôc cac ca quan thuc UBND tinh, UBND huyn, 
thãnh phô, thj xa thirc hin chê d thông tin, báo cáo và to chüc khai thác thông tin 
khác phiic vi si7r chi dao,  diêu hành cüa UBND tinh, Chü tich  UBND tinh. 

d) Giüp UBNID tinh, Chü tjch UBND tinh biên son, tong hçcp các báo cáo 
djnh k' (thang, qu, 6 tháng, nàm, tong ket nhim ks'); báo cáo chuyên dé; báo 
cáo dt xuât dixçic quy djnh tai  diem a khoán 1 Diêu nay. 

ci) To chi.'rc cp nht vào Cong thông tin din tu tirih các báo cáo thông tin ye 
tInh hInh kinh tê - xã hii, thông tin chi dao,  diêu hành, chuang trinh cong tác, các 
hot dng thu?mg xuyên cüa UBND tinh theo yêu câu cüa Chü tjch UBND tinh. 

e) To chüc vic diem báo hang ngày gui Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch 
UBND tinh; thông báo kiên chi dao cüa Chü tch UBND tinh, Phó ChÜ tch 
UBND tinh xu 1 các van dê báo chI nêu dê các co quan có lien quan theo dOi, 
kiêm tra yà báo cáo Chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh. 

3. Trách nhim cüa nguYi dirng dâu ca quan thuc UBNID tinh và Chü tjch 
UBND huyn, thành phô, thj xã: 

a) Cüng cô, tang ci.thng h thông thông tin ni b de giüp Iänh dao  ca quan 
nam duc tInh hInh, cong viêc chü yêu diên ra hang ngày trong toàn ngành, linh 
vijc, dja bàn duçic phi trách. 

b) Gui Chi tich UBND tinh các báo cáo dinh kS'  tInh hInh thrc hiên nhiêm 
vii kinh tO -xâ hi (tháng, qu, 6 tháng, nam; dông than gui cho S Ké hoch và 
Dâu tu dé tong hap), báo cáo chuyên dê, báo cáo dt xuât yà báo cáo hang tuân 
theo Quy chê thrc hin chê d báo cáo trong hot dng cüa các co quan hành 
chInh nhà rnthc trén dja bàn tinh. 

c) Chuân b các báo cáo cña UBND tinh trInh ca quan cap tren theo sv phân 
cong cña Chü tjch UBND tinh; 

d) Thiiô'ng xuyêntrao dôi thông tin vâi các co quan chuyen mon khác yà 
UBND huyn, thành phô, thj xà Ye CáC van dê có lien quan. Thrc hin vic cung 
cap thông tin theo ché d và khi có yeu câu phôi hap cUa ca quan khác. 
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4. Giám dc S& K hoch và D.0 tu, ngoài các nhim v11 quy djnh ti khoãn 
3 Diêu nay, có trách nhim xây dimg và trInh ti phiên h9p thung k' cüa UBND 
tinh báo cáo ye tInh hInh thirc hin kê hoach phát triên kinh té - xã hi, quôc 
phông, an ninh hang tháng, qu, 6 tháng, cá näm. 

Diu 51. Thông tin ye hoit dng cüa co' quan hành chInh nhã nu'&c 
thuôc UBND tinh cho nhân dan 

1. Trách nhim cüa chü tjch UBND tinh, Phó Chü tjch UBND tinh: 
a) Thirc hin chê d thông tin cho nhân dan thông qua các báo cáo cüa UBND 

tinh truóc }-IDND tinh, trá lan các chat van, kiên nghj cüa cir tn, cüa di biêu Quôc hi, 
di biêu HDND tinh; trá Rn phông van cüa cci quan thông tin dti chiing. 

b) To chüc h9p báo, thu?mg xuyên thông tin cho các co quan thông tin dai 
chüng và nhân dan ye tInh hInh hoat ctng cüa LJBNID tinh, Chü tjch UBND tinh, 
Phó Chü tich UBND tinh va ye các chInh sách mâi ban hành, các van ban cüa 
TJBND tinh, Chü tjch UBND tinh ye vic thirc hin các chñ truang, chInh sách và 
pháp 1ut cüa Nhà nuóc theo Quy chê phát ngôn và cung cap thông tin cho báo 
chI cüa ci quan hành chInh nba nuâc và quy ctjnh cüa pháp 1ut. 

2. Trách nhim cüa Chánh Van phông UBND tinh: 
a) Chuân bj ni dung và tài 1iu can thiêt cho các cuc h9p báo djnh kS'  ci:ia 

Chü tjch UBNID tinh. 
b) Cung cap thông tin và chju trách nhim truâc Chñ tjch UBND tinh ye 

ni dung thông tin cung cap cho các co quan thông tin dai  chüng ye hoat dng cüa 
UBND tinh, Chü tjch UBND tinh, Phó ChU tjch UBND tinh, ye tInh hInh kinh tê 
- xa hi, an ninh, quôc phông cüa tinh theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

c) To chüc cong bô, phát hành rng râi các van ban, các quy djnh, chInh 
sách do UBND tinh, Chü tjch UBND tinh ban hành lien quan den quyên 1i và 
nghTa 'vi.i cüa cong dan & tinh. 

d) Chü trI, phôi hçip vâi ngi.r&i dung dâu co quan thuc UBND tinh, Chü 
tjch UBND huyn, thành phô, thi xä day manh  irng ding cong ngh thông tin 
trong Cong tácthôngtin; cp nht thông tin vào Cong thông tin din tü tinhdê dua 
tin, tuyên truyên, phô biên tInh hInh mci m.t cüa tinh. 

3. Trách nhim cüa ngu&i dung dâu co quan thuc UBND tinh, Chü tjch 
UBND huyn, thành phô, thj xà: 

a) Tao  diêu kin thu.n lçii cho các co quan thông tin dai  chi'ing tiêp cn kjp 
thani nguôn thông tin chinh xác ye các sir kin xáy ra trong ngành, linh v%rc, mIrth 
quán 1 tti dja phuang. 

b) Trã l&i phOng van cüa cci quan thông tin dai  chñng hotc theo yêu câu cüa 
Chü tjch UBND tinh; cung cap thông tin, tài 1iu dê cci quan thông tin dai  chiing 
biên tp dang bài, phát tin tuyên truyên cho cong tác cüa cci quan; dê nghj câi 
chInh nhQ'ng nOi  dung däng, phát tin sai sir that. 

c) Tang cu'&ng cong tác quán 1 thông tin, báo chI chuyên ngãnh; không 
dê 1 các thông tin có ni dung thuc danh miic bI mQt nhà nu&c. 

d) Thông báo cong khai ye tInh hInh thu và sr diing các qu' có huy dng 
dóng gop cüa nhân dan. 

Diêu 52. Truyn thông tin trên Cong thông tin din tfr tinh 
1. Các van bàn sau day phái duçic dang tái tnên Cong thông tin din tü tinh: 
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a) Van bàn quy phm pháp 1ut cüa UBND tinh ban hành. 
b) Các van bàn cüa Nba nuc ye chInh sách, pháp 1ut mcd, cácdir thâo van 

bàn do UBND tinh, các ci quan thuc UBND tinh sotn thão g1i dé lay kiên, 
gop hoàn chinh ni dung van bàn theo quy djnh. 

c) Các van bàn hành chInh, các báo cao, biêu mâu và van bàn khác diiçic 
Chánh Van phOng UBND tinh chi djnh. 

2. Van phOng UBND tinh có trách nhim khai thác và phô biên nhung thông 
tin trên Cong thông tin din ti'r ChInh phü, các van bàn quy phm pháp lust, các 
báo cáo và các thông tin lien quan khác dé ph11c v11 có hiu qua cong tác diêu hành 
cüa ChInh phü và lânh dao  UBND tinh. 

3. Các cc quan thuc UBND tinh, UBND các huyn, thành phô, thj xà phãi 
thirc hin chê di trao dôi thông tin; thu?mg xuyên theo dOi thông tin trên Cong 
thông tin din tir tinh dê kjp thai nhn van bàn chi dto thêu hành và các thông tin 
do UBND tinh gui dê quán trit và thirc hin. 

Chu'o'ng XI 
]MEU KHOAN THI HANH 

Diu 53. To chóc thyc hin 
1. Ngithi dirng dâu cci quan thuc UBND tinh, Chü tjch UBND huyn, 

thành phô, thj xä có trách nhim phô biên, quán trit Quy chê nay den can b, 
Cong ch'(rc, ngiRii dirng dâu các don vj sir nghip thuc &ln vi,  dja phirnng mlnh 
phii trách. 

2. Chánh Van phông UBND tinh có trách nhim thung xuyên don doe, 
kiêm tra vic thi bath Quy ché dôi vói các cci quan, dcm vj, dja phucing trên dja 
bàn tinh. Trong qua trInh thirc hin, nêu có nhüng van dé chua phü hçp, các ngành, 
dja phuang dé xuât UBND tinh (qua Van phông UBND tinh) dê sua dOi, bô sung, 
diêu chinh cho phü hqp./.g 
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