
T!NH U LAO CA! BANG CONG SAN VIT NAM 
* 

S 01-QC/TU 

QUY CHE 
9 A 7 lam viçc cua Ban Chap hanh Jang b9 tinh, Ban Thiro'ng vi1, 

Thtrông trçrc Tinh üy khóa XVI, nhim k' 2020 - 2025 

- Can cir Diêu 1 Dãng Cong san Vit Nam; 

- Can cü Quy djnh s 42-QD/TW, ngày 03/10/20 16 cüa Ban BI thu Trung 
ung Dâng ye nhim vi và quan h cong tác cüa thuô'ng tri?c tinh fiy, thành üy; 

- Can cu1r Quy dinh s 10-QDi/TW, ngày 12/12/2018 cüa B ChInh trj ye 

chu1rc näng, nhim vii, quyôn h?n  và môi quan h cong tác cüa cap Uy, ban thung 
vu cap üy tinh, thành phô trirc thuc Trung uong; 

- Can cu1r Quyt djnh st 168-QD/TW, ngày 28/12/2018 cüa Ban BI thu Trung 
uxoTig Dãng ye Quy chê lam vic miu cüa tinh u:iy, thành üy trirc thuOc  Trung uo'ng; 

- Can cü tInh hInh thurc t cüa dja phuxmg, 

Ban Chip hành Dâng b tinh Lao Cai khóa XVI, nhim kS'  2020 - 2025 xây 
dirng Quy chê lam vic nhux sau: 

CHU'cNG I 

CH1C NANG, NHIIM VU,  QUYEN HN CUA TIP THE 

Biéu 1. Chuc nãng, nhim vii, quyn hin cüa Tinh üy 
Ban Chp hành Dâng b tinh (sau day gçi t.t là Tinh üy) là co quan lãnh do 

cüa Dâng b tinh giüa hai nhim k' dii hi, có chu1rc näng lânh dao  thirc hin Nghj 
quyêt Dai  hi di biêu Bang b tinh; các chü trucmg, nghj quyêt, chi thj cüa Trung 
uing và chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nulic; dé xuât, kiên nghj v1i B ChInh trj, 
Ban BI thu nhtthg van dê có lien quan den sir lành 4o cüaJrung irung dôi vâi tinh 
Lao Cai. Tinhüy chju trách nhim truóc Ban Chap hành Trung uclng, B Chinh trj, 
Ban BI thux, Bang b và Nbân dan trong tinh ye tlnh hInh mi mt cüa dja phuang 
và nhüng quyet djnh cüa mlnh. Tinh üy có các nhim vuu, quyên han  sau: 

1. Lành dao ci1 th boa các chü truang, bin pháp trin khai to chu1rc thurc 
hin Nghj quyêt Dai  hi Bang bô tinh lan thu1r XVI, các chü truo'ng, nghj quyêt cüa 
Trung long. Quyêt djnh chucmg trInh lam vic và chucing trInh kiêm tra, giám sat 
toàn khóa; ,Quy che lam vic cüa Tinh üy, Ban Thithng yu, Thu.thng trurc Tinh üy Va 

Uy ban Kiêm tra Tinh üy khóa XVI. 

2. Lành dao, chi dao yà tè chu1rc so kt, tng kt vic thrc hin các ngh 
quyêt, quy djnh, chi thj cña Ban Chp hành Trung uxong Bang, B ChInh trj, Ban 
BI thu và Tinh üy. Can cü ni dung, tInh chat cüa tirng lTnh virc, Tinh üy ra nghj 
quyêt hoäc kêt Iuân dê lãnh dao, xac dinh nhiêm vu trong tam, dot pha, cac chuoiig 
trInh, dé an, du an trong diem; to chu.'rc triên khai thirc hin thi diem các chü truclng, 
mO hInh mi theo chi dao cüa Trung long. 
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3. Djnh huâng hoc quy& djnh theo thArn quyn nhüng vtn d v xây drng 
Bang, cong tác to chi.rc và cái b, cong tác kiêrn tra, giám sat, k' 1ut trong Bang 
theo quy djnh cüa Diêu 1 Bang. 

a) Lãnh dao cong tác chInh trj tu ti.r&ng, h9c tp l lun chInh trj, tOng kêt 
thirc tiên và nghiên cru l 1u.n; dâu tranh vói các quan diem sai trái, bão v Chü 
nghia Mac - Lê nm, tu tixâng Ho ChI Minh và quan diem, di.rông lôi cüa Bang. 

b) Lãnh d?o  thirc hin các quy djnh cüa Trung 1.rang v trách nhirn nêu 
g'irang cüa can b, dáng viên, tri1c hêt là can b lânh dao, quãn 1 và nguôi dii'ng 
dâu các cap. 

c) Lãnh dao  vic di mâi, kin toàn t chi'rc bt may cüa h thng chjnh trl. 
Quyêt djnh thành lip, sap nhp, chia tách, giãi the các to chüc dãng, ca quan, dan 
vj tnrc thuc Tinh üy theo quy djnh, huóng dk cüa Trung ucmg. 

d) Can cur cljnh hu9ng cüa Trung uang, xác djnh phurcrng hithng chi dao  di 
hti dáng b các cap tai dja phuung; chuân bj ni dung và quyêt djnh triu tp dai 
hi Bang b tinE; thông qua di1 thão các van kin trInh dai  hi; chuân bj và giói 
thiu nhân sir bâu vào Ban Chap hành Bang b tinh, Ban Thi.thng vy Tinh üy, Uy 
ban Kiêm tra, Chü nhim Uy ban Kiém tra Tinh üy và các chirc danh lânh do chü 
chôt khóa m9i. 

e) Lãnh do toàn din cong tác can b, quãn 1 di ngü can b, thirc hin 
chInh sách can b trong h thông chInh trj, bão dam dung nguyen tàc, ni dung, 
quy trInh, thu mc, thâm quyén theo quy djnh cüa Trung uang. 

g) TrInh Bô Chinh tn, Ban BI thu nhân sir giâi thiu üng cr các chuic danh 
BI thu, Phó Bi thu, Chü tich Hôi dOng Nhan dan, Chü tjch Uy ban Nhân dan cap 
tinh và Tri.r&ng doàn dai  biêu Quôc hi cüa tinh. 

h) Can cur quy djnh, huOng dn cüa Trung uang, thão 1un, quy& djnh so 
hrçing Uy viên Ban Thumg vy, Uy viên Uy ban Kiêm tra Tinh üy; bâu Ban 
ThiRng vii, BI this, Phó BI this, Uy ban Kiêm tra và Chü nhim Uy ban Kiêm tra 
TinE üy. Xem xét, giOi thiu và dê nghj bO sung Uy viên Ban Chap hãnh Bang 
bô tinh. 

i) Giâi thiu nhân sir l'rng c1r chirc danh Chü tjch Hi dng Nhân dan, Chü 
tich Uy ban Nhân dan tinE d Hi dOng Nhân dan tinh bâu; tham gia kien ye 
nhân sr Phó Chü tjch Hi dôngNhân dan, Phó Chü tich Uy ban Nhân dan truâc 
khi Ban Thrnsng vi Tinh üy quyêt djnh giOi thiu dé Hi dOng Nhãn dan tinh bãu. 

k) Thirc hin tr phé bInh và phê bInh, chAt vAn và thy phiu tIn nhirn dôi 
vi các chüc danh can b lành do, quân 12  theo quy djnh. Cho kmen ye ket qua 
kiêm diem, t1r phê bInh và phê bInh hang näm cüa Ban Thuvng v11, Thu&ng tr%rc 
Tirih üy. Lãnh do xây dimg, cüng cô, nâng cao chat luçmg to chrc dâng và can b, 
dãng viên; cOng tác bâo ye chfnh trj ni bO,  nht là vn d chinh tr hin nay. 

1) Lânh do cOng tác kim tra, giárn sat, thi hành k' lut dâng; to chtrc thyc 
hin nhim vi kiem tra, giám sat dOi vói to chirc dâng, dãng vién. Quyet djnh hoc d 
nghj khen thithng, k 1ut, giãi quyêt khiêu nai  k lu.t, to cáo dôi vài tO churc dâng, 
dàng viên, van dê dãng tjch theo Diêu 1 Bang và các quy djnh cüa Trung uclng. 

4. Lãnh deo  chInh quyn dja phuong thrc hin chuc näng, nhim vv,  quyén 
h quân l Nhà ni.râc theo quy dinE cüa pháp lut. Djnh hithng dôi vâi nhQng van 
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d 1c bit quan tr9ng do Hi dng Nhân dan tinh quyt djnh. Xác djnh miic tiêu, 
phiio'ng Iuróng, nhim vi1 chü yêu trong quy hoch tinh, ké hoch dài hn và trung 
hn, quy hoach xây drng, quy hoach  do thj, quy hoch sir diing dt cüa dja 
phung. Cho chü truang nhüng van dé 1ón, quan tr9ng, nhy cam ye kinh té - xã 
hôi, ngân sách, phát hânh trái phiêu dja phuang, quôc phông, an ninh, các chi.rcmg 
trInh, dir an tr9ng diem ye dâu tx phát triên san xuât, kinh doanh, kinh t di 
ngoi...; chü trixcmg dâu tu cac dr an dc bit quan tr9ng cüa dja phucmg. Cho 
kiên ye quy hoach,  diêu chinh dja giâi hành chInh hoc thành lop, sap nhp, chia 
tách dn vi hành chInh theo quy djnh cüa pháp 1ut. Xem xét cho kiên ye tInh 
hInh kinh té - xâ hôi, ngân sách 6 tháng và hang nàrn cüa tinh; ban hành nghj quyêt 
lath do nhng djnh hithng krn trong quy hoch tong the phát triên kinh tê - xa 
hôi, ye chü truung, muc lieu, nhim vi, giài pháp lón và nhng can dôi chi1 yêu 
trong ké ho?ch phát triên kinh tê - xã hi 5 näm và tüng näm. 

5. Lãnh do cOng tác dan van, thirc hin quy ch dan chü a c sa, phát huy 
quyên lam chü cüa Nhân dan; nâng cao vai trô giám sat và phân bin xã hi, gop 
xây dimg Dãng, xây dirng chInh quyên cüa Mt trn To quôc, các doàn the chinh 
trj - xã hi và dai  din cüa Nhân dan. 

6. Quyt djnh các v.n d lien quan dn quãn l tài chInh, tài san cüa Dáng 
b; xem xét, cho kiên ye cong tác tài chInh dâng hang näm và cuôi nhim kS'. 

7. Xem xét, cho kin v nhung cong vic Ban Thithng vi Tinh ñy dâ giâi 
quyet giia hai k hôi nghj Tinh üy; quyêt djnh nhUng van dê quan tr9ng do Ban 
Thu?mg vii Tinh üy trInh. 

8. Thrc hin các nhim v11 khác do Trung uang giao. 
Diên 2. Chuc nãng, nhim vii, quyn hin cüa Ban Thu*ng vi Tinh üy 
Ban Thu?mg vi Tinh üy là cci quan lanh dao  giva hai kS'  h9p cüa Tinh üy, có 

chirc nàng lânh dao và kiêm tra, giám sat vic thrc hin Nghj quyêt cüa D?i  hi 
Dâng b tinh, các nghj quyét, chi thi cüa Tinh Uy và cüa Trung uang; quyêt dnh 
chU trucing ye cOng tác tO chic, can b; quyêt djnh triu t.p và chuãn bj ni dung 
các k' hQp cüa Tinh ñy; dé xuât, kiên nghj vai B ChInh tr, Ban Bi thu và Tinh üy 
nhng van dê có lien quan den sir lath do cüa Trung uong yà cüa Tinh üy dôi vai 
tinh Lao Cai; phôi hap vai các ca quan, to chrc có lien quan trong thirc hin nhim 
vi chinh trj dixçic giao. Ban Thuông vi Tinh ñy chju trách nhirn truóc B Chinh 
tn, Ban BI thix, truac Tinh üy, Dàng bô yà Nhân dan trong tinh vêthrc hin nhirn 
vu duc giao yà nhUng quyét djnh cUa minh; báo cáo Tinh üy kêt qua giâi quyêt 
cOng vic gifla hai kS'  hi nghj Tinh üy. Kjp thai báo cáo, dê xuât B ChInh trh 
Ban BI thu vâ 1mb üy nhUTlg van dê nhy cam, phtrc tap, dt xuât phát sinh vuqt 
qua thâm quyen; dông thai lânh dao,  chi do giâi quyêt theo thâm quyên. Ban 
Thuang v1i Tinh üy có các nhim vii, quyen hn sau: 

1. Quyt djnh triu tp hi nghj Thih üy; chi do chuãn bj ni dung, chuang 
trinh, báo cáo, ct an, di thào ngh quyt, k& 1un trInh hi nghj Tinh üy ye nhfing van 
dé thuc thm quyn cUa Tinh üy quy dinh ti Diéu 1 cüa Quy che nay. Chü dng dê 
xuât nhfrng van e 1&n, quan tr9ng cüa dja phuong trinh Tinh üy xem xét, quyêt djnh. 
Quyêt djnh chuang trInh, k hoach  cong tác cüa Ban Thu&ng vi Tinhüy. 
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2. Lãnh dao,  chi  dao  và kim tra, giám sat vic trin khai, to chirc thrc hin 
Nghj quyt Di hti Dãng b tinh, nghj quyêt, quy djnh, chi thj cüa Tinh üy và cüa 
Trung rong. To chirc thirc hin thi diem mô hInh mi ye xây dirng Dâng, xây dirng 
h thng chInh trj, phát triên kinh tê xa hi theo chi do, hithng dan ciia Trung 
uong, cüa Tinh Uy và djnh k' so két, tong kêt vic thrc hin. 

3. Lãnh d?o  ci th hóa, thrc hin chü tnrong, nghj quyêt ye cong tác xây 
drng Dàng, xây dirng h thông chInh trj và cong tác tO chirc can b: 

a) Quy& djnh các chü tru'o'ng, nhim v11, giài pháp di mâi, nâng cao chat 
lixcing, hiu qua cong tác chInh trj, tu tu0ng. Chi do cOng tác h9C tip,  nghiên cü'u 
1 lun chinh trj, tong kêt thirc tiên; dâu tranh vâi các quan diem sai trái; bão v 
Chü nghi'a Mac - Lé nm, ti.r turng Ho Chi Minh và quan diem, dung lôi cña Dáng. 

b) Kim tra, giám sat vic thirc hin các quy djnh v trách nhim nêu girong cüa 
can b, dâng viên, truâc hêt là can b lãnh do, quân l và ngxäi dng dâu các cap. 

C) Can cr quy djnh cüa Trung long, cii th hóa chirc nãng, nhim v1i, quyên 
han, môi quan h cong tác cüa cap üy, to chirc dãng tr1rc thuc Va các co quan 
chuyên trách tham mini, giüp vic Tinh üy, Mt trn To quôc, doàn the chInh trj - 
xã hi cap tinh phü hçip vi tInh hInh thirc te dja phu'cmg. Quyêt djnh chü tnrong, 
giài pháp ye xây dirng, quàn 1, sap xep to chirc b may, bién ché và chInh sách 
can b cüa h thông chInh trj thuc thãm quyên. 

d) Chi do di hi dãng b the Cap; cho kin tham gia ni dung van kiin 
và phê duyt phlong an nhân sir dai  hi cae dâng b trirc thuc tinh. 

e) Quyt djnh cong tác can b theo th.m quyn dirçc phân cp quán 1, bào 
dam dung quy djnh và chju trách nhim ye quyêt djnh ciia mInh. 

g) Lãnh dao,  chi dao, t chirc thirc hin vic 1y phiu tin nhim dôi vâi các 
chüc danh can b lânh do, quân 1 theo quy djnh; vic kiêm diem và dánh giá, xêp 
loai chat luqng hang nãm dôi vOi tp the, ca nhân trong h thông chInh trj. 

h) Lath do, chi do xây dirng, cüng c, nãng cao chit h.rng t chirc dâng 
vàdãng viên; chat krç'ng sinh ho.t dàng, tr phê bInh và phe binh; üy quyên cho tp 
the Thuông true Tinh üy yà cac dOng chI US'  viên Ban Thixâng v11 là Truâng các 
ban dãng xem xét, quyêt djnh ye vic ket nap, kêt np 1i dâng viên dOi vi mt sO 
trueing hçp ci the theo quy djnh cüa Trung uong. 

1) Chi dao thlc hiên cOng tac bao ye chinh tn nôi bô, quyêt dinh tham tra, 
xác minh, kêt 1un ye tiêu chuân chInh trj dOi vài can b, dàng yiên theo phãn cap. 

k) LAnh dao, chi dao, th chüc thrc hiên cong tác kim tra, giám sat, thi hânh 
k5' 1ut dãng và van dê dãng tjch theo Diêu l Dàng yà các quy djnh cüa Trung 
long. D nghj hoc cho S' kiên vic xét t.ng các danh hiu cao quS' cüa Nhà nuóc 
theo quy djnh; quyêt dinh khen thithng to chirc dãng, dãng yiên theo quy djnh. 

1) Lath d4o, chi do các co quan quail l Nhà nithc thirc hin chüc nàng, 
thim vi, quyén h?n  theo quy djnh cUa pháp lut; cãi each hành chInh, dôi m&i 
phuong pháp, ie lOi lam vic. Cho S' kiên ket 1un ye ni dung, chuong trInh các k5' 
hçp Hi dOng Nhân dan tinh. Lãnh dao  xây dimg, cüng cO yà nâng cao hiu Iirc, 
hiu qua hot dQng cüa Mt tr.n TO quôc và các doàn the chInh trj - xâ hi. 
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m) Lãnh do, chi do d& rnOi cong tác dan van,  thirc hin quy ch dan chü 
co s&; xây dirng khôi di doàn két toàn dan; phát huy vai trô giám sat và phãn bin 
xã hi, gop xây dirng Dáng, xây dirng chInh quyên cüa Mt trn tO quc, các 
doàn the chInh trj - xä hi và di din cüa Nhân dan; chãm lo, nãng cao di song 
vt chat, tinh than cfia Nhân dan. 

4. NhQng vn d& quan tr9ng, nhy cam thuc lThh virc kinh t - xã hi, Ban 
This&ng vi Tinhiiy có the ra nghj quyêt hoc két 1un dê lãnh do: 

a) Djnh huâng quy hoach, k hoch phát trin các ngành, linh virc, dja bàn 
tr9ng yéu; ni dung các do an quy hoach vüng, cácdô an quy hoach chung do thj 
tir !oai  4 trâ len, do an quy hoach chung khu kinh tê, do an quy hoach khu du ljch 
quôc gia; vic ban hành, thirc hin các Co ché, chinh sách kinh té - xã hi Co ãnh 
hi.thng den di song Nhân dan; chü tnrong, co ché, chInh sách buy dng nguOn 1rc 
xã hi phiic vi phát triên. Chü trllong thirc hin các cuc 4n dng 1n có huy 
dng dóng gOp cüa Nhân dan ngoài ngân sách. Phuong an sap xêp, giái the, sap 
nhp, thành l.p mói hoc chuyên dôi hInh thirc s hu doanh nghip Nba nuâc do 
tinh quán 1. Bang giá cac loçti dat trén dja bàn tinh. Chü tnwng xfr 1' nhüng van 
dê phüc tap, nhy cam ye kinh tê - xã hi và bâo v môi trtthng có lien quan den on 
djnh an ninh chInh trj, trt t1r an toàn xà hi cüa dja ph.rorng. 

b) Cho kin v s1r diing cac ngun h trçc cüa Trung hong (trir các nti dung 
bô sung có mvc  tiêu và các nguOn kinh phi Trung uong bô sung có ghi danh imic 
ci the) và các to chüc trong, ngoài nuc; danh rniic dir an khuyên khIch dâu tu xã 
hi hóa truOc khi quyêt djnh hoc trInh cap có thâm quyên quyêt djnh. 

c) Cho kin di vOi chO trircrng Mu tu các dir an lOn, quan tr9ng, nhy cam 
(Dii an lien quan den quOc phOng, an ninh, dâu tu công, sir diing dat...), các cOng 
trInh van boa, the thao cap tinh; chU trwmg ye vay vOn dê dâu ti.r phát triên t1r 200 
t dOng trâ len; chü truclng thành 1p các khu, ciim cong nghip; diêu chinh din 
tIch dat các khu cOng nghip; thu truong chap thun dau tu các dir an thäm dO, 
khai thác, chê biên khoáng san (tth khoáng san lam vt 1iu xây dixng thông thu&ng 
và các diem mô dA cO két qua trOng dâu giá quyên khai thác khoáng san); dx an có 
sü ding tr 10 ha dat trOng lña tth len, tir 50 ha rrng san xuât tr& len, tü 20 ha dat 
rmg phông h và dat rung dc ding trâ len; dr an có sü diing dat rirng tr nhiên. 

d) Cho kin di vOi báo cáo tInh hInh phát trin kinh tê - xã hi tren dja 
b tirth hang qu, 6 tháng, 01 näm. 

5. Quy& djnh hoc cho chü truong, djnh hu&ng, bin pháp th?c hin nhirn 
vu quOc phOng, an ninh, dôi ngoai, xay dirng nên quôc phOng toàn dan, the trn an 
ninh Nhân dan, xay dirng khu vic phOng thu. Lânh dao,  chi do cOng tác phOng, 
chông ti phm; giãi quyêt kjp thai, hiêu qua nhüiig van de phüc tap tren dja bàn, 
nhât là các tInh huông dt xuât lien quan den an ninh chInh trj, trt tir, an toàn xã 
hi, dan tc, ton giáo. 

6. Djnh hi.rng boat  dng cOng tác nôi chinh, diêu tra, truy to, xét xr, câi 
cách tu pháp, dâu tranh phOng, chông tham nhüng, lang phi. 

7. Lãnh dao,  chi do tài chInh, tài san cüa Dâng b theo dung chu truong, 
dithng lOi cüa Dãng, chinh sách, pháp lut cüa Nba ni.rOc. 
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8. Tham gia kin trong vic xây dijng, ban hành chü truong, chinh sách, 
nghj quyét, chi thj, quy djnh cüa Dáng, nhât là nhrng van dê có lien quan den 
dja phwmg. 

9. Nhn xét, dánh giá hng näm di vOi các cp üy, t chirc dâng, các co 
quan, don vj, cá nh.n theo phân cap quân l can b. 

10. Quyt djnh nhUng vn d quan tr9ng khác do các cp üy, t chirc dãng 
trirc thuc dê nghj; thirc hin các nhim viii khác do Trung wmg và Tinh üy giao. 

11. Nhng cong vic Ban Thuông vii Tinh üy u' quyn cho tp th Thung 
trrc Tinh u giãi quyêt, gôm: 

11.1. V tEi clthc, can b3: Theo quy djnh v phân cp t chirc can b (có quy 
djnh rieng). 

11.2. Vt cong tdc n3i chin/i, all ninh, quEc plibng, dôi ngoli 
a) Lãnh dao  v cOng tác ni chInh, an ninh, quc phông, dôi ngoi: 

- Cho kin v chuong trmnh cOng tác hang näm và dánh giá cong tác narn 
cüa các cci quan ni chInh. 

- Cho kin v chü trucing xir I các vn d dt xut có lien quan den an 
ninh trén dja bàn, nhât là an ninh chInh trj, ton giáo, dan tc và an ninh biên giâi. 
Phôi hçip ch.t chë v1i Ban Thuông vi Dâng u5' Quân khu 2 trong lãnh dao,  chi  dao 
th%rc hin nhim vi quôc phàng, quân slr dja phuong; vâi Ban Thi.rOrig vii Dãng üy 
B di Biên phông trong lânh do, chi do thrc hin nhim vi cong tác biên phông 
và trong chi d?o,  chi huy các don vj quân di dóng trên dja bàn. 

- Cho chü trucing x1r 1 nhüng vii vic, vti an nghiêm tr9ng, phirc tp có lien 
quan den an ninh chinh trj, dôi ngoi hoc cOn có kiên khác nhau giüa các co 
quan tu pháp... theo quy djnh cüa B Chinh trj; chi do xi:r 1 don, thu khiêu nai,  to 
cáo cüa cong dan lien quan den can b thuc din Ban Thu&ng vi Tinh iy quãn 1 
và nhUng don thu nhiêu ngui k ten có biêu hin phirc t.p. 

b) Chi do cong tác phOng, chng tham nhüng, lang phi. 

c) Chi do các chuong trInh, k hoch và hot dng d& ngoi & dja phuong 
theo Quy ché; quãn 1 thông nhât các hot dng dOi ngoi ban hành kern theo 
Quyêt djnh so 272-QD/TW, ngày 2 1/01/2015 cüa B ChInh trj khoá XI. 

11.3. V kinh ii - xã Iii 
a) Cho kin v chü truong s& dicing các khoãn chi t1r nguôn h trg cOa 

Trung uong (trü các ni dung bô sung có miic tieu và các nguôn kinh phi Trung 
uong bô sung có ghi danh m1ic C11 the), các tinh, thành phô ban, các to chirc trong 
và ngoài nuâc dê phic vi nhu câu phOng chông thiên tai, ciru trg khân cap. 

b) Cho ' kin truâc khi trInh cp có thm quyn phé duyt quy hoch ye 
muc tiêu, nhiêm vu, cac chi tiëu co ban, cac giãi pháp thirc hin nQi dung xây dirng 
mâi, diéu chinh, bO sung các quy hoch: Quy hoch tinh (hoc Kê hoach phát triên 
kinh tê - xã hi cüa tinh); quy hoch chung do thj tü loai  V tr& len; quy hoach chi 
tiêt dO thj các phix&ng cUa thành phô Lao Cai; quy hoach chung xây drng khu ch&c 
nàng dc thu thuc thâm quyên phê duyt cüa Uy ban Nhân dan tinh và Thu Wang 
ChInh phü (theo Lut quy hoch so 21/2017/QH14 gi là Quy hoach tinh Va các 
Quy hoach có tInh chat k thuât, chuyên ngành). Cho kiên tru&c khi phé duyt 
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hoc tnróc khi trInh các b, ngànhTrung rnYng thm djnh, phê duyt v quy hoch 
sà dçing dat', kê hoch s1r diing dat 5 nàm cap tinh Va diêu chinh quy ho?ch,  k 
hoach s1r diing dat kST cuôi cap tinh. 

c) Cho kin v chü truong du tu các dir an trLr&c kbi phê duyt hoc chp 
thuân dâu tu: Chü truong dâu tu các dçr an có quy rnô thuc nhóm A, nhórn B do 
tinh quãn 1' tü' nguôn ngân sách; cac dir an dâu tiz theo hInh thc dôi tác cong tu 
(PPP); dir an có sü diing dat thuc thâm quyên phé duyt cüa Uy ban Nhân dan tinh 
nhung phái xin kiên cüa b, ngành Trung uong; di,r an có s1r ding dat quy rnô scr 
diing dat tü 20 ha trâ len t.i khu vrc ngoài do thj, 10 ha tr& len dOi vói khu vrc dO 
thj; danh miic các dr an dâu tu sr dirng nguôn ngn sách N1â rnr9c (dôi vói các dçr 
an khii cOng mói tr 15 t' dông tr len). Cho chü truong thành 1p  các 1oi qu có 
nguôn gOc ngãn sách, qu5 tãi chInh nhà nuóc có nguôn gôc ngoâi ngân sách; các dir 
an dâu hr tr?c tiêp cüa Qu5' dâu hr phát triên. Chap thun dôi vâi các dci an dãu tu 
vào tinh bang nguôn von ngoài ngân sách Nhà nuót tir 1.000 t dOng tth len. 

d) Cho kin v phuong an thit k, kin trirc và các nti dung khác (nu c.n 
thiêt) truàc khi phê duyt: Phiang an thiêt kê so b hoc thiêt kê co s các cOng 
trInh trçng diem có quy mO dâu tu 200 t dOng trâ len bang ngân sách Nhâ nuâc. 

e) Cho kin v chü truong, quy mO, nguyen tc thirc hin di vâi các dir an 
Uy ban Nhân dan tinh xin kiên truâc khi quyêt djnh hoc trinh trInh cap có thârn 
quyên phê duyt thuc danh miic d1r an khuyên khIch dâu tu xa hi boa. 

g) Cho kiM truóc khi quyt djnh phê duyt chü truong du tu d an xã hii 
hóa xây dimg các cong trmnh van hóa, the thao cap tinh. 

h) Cho kiM v các ni dung lien quan tnrOc khi quy& dlnh  phê duyt hoc 
truOc khi trmnh cap có thâm quyên phê duyt chU truong thãnh 1p các khu, crn 
cong nghip; diêu chinh din tich dat các khu cOng nghip. 

i) Cho kiM tnthc khi quy& djnh chip thun chü trucmg du tu hoc trtróc 
khi gui các b, ngânh Trung uong có lien quan thâm djnh, thông nhât và trinh Thc 
tirông ChInh phü chap thuân dâu tu các du an thàm do, khai thác, chê biên và sü 
diing khoáng san (trü khoáng san lam v.t lieu xây dirng thông thung và than ban); 
các dr an cO chuyên dôi mc dIch su dung tir 1 Oha dat trông lüa trO len, 20 ha dat 
rrng phOng h, rrng dc ding tr& len. 

k) Cho kiM truâc khi thuc hin chü truong th 1' nhüng van dê phic tap, 
nhy cam ye kinh tê - xã hi có lien quan den on djnh an ninh chInh trj, trt tir an 
toàn xä hti cüa dja phuong. 

1) Chii truong quail l tài chInh, ngân sách, bao gm: Vay vn d du hr phát 
triên t1r 200 t dông tri len; vic 1rng trtzc dir toán ngân sách tinh cho dâu hi; 
phuong an giao, diêu chinh ké hoch chi tiêt nguOn vOn ngân sách Trung uolig 
(neu chua có trong ke hoach dâu tu cOng duçc phê duyt) cho tirng chuong trinh, 
di,r an; các chuong trInh, d an thrçcc bô sung tü các nguôn ngân sách (Do Uy ban 
nhân dan tinh xác dch mrc dO cn thiét báo cáo xin kien Thumg trc Tinh üy); 
vic su dung các khoãn chi tir nguOn bô sung von dâu tu, ho trçi cüa Trung uang 
(tth các ni dung bô sung có mic tiêu và các nguOn kinh phi Trung uo'ng bO sung 
có ghi danh m11c cii th), tinh ban, các t chirc trong và ngoài nurc. Cho kien ye 

sü diing nguôn vuot thu dir toán ngân. sach, nguOn tang thu ngân sách, si.r diing 
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Qu du tu phát trin và Qu5 Phát trin dt. 
m) Cho kin trthc khi t ch'rc thirc hin chü tnrong chi h trg cho tinh 

ban, các to chrc trong nuó'c, nithc ngoài tir nguOn chi thuông xuyên cüa ngân sách 
tinh; quyên gop, üng h các loai qu trén phm vi toàn tinh; to chic các sir kin 
lan cüa tinh; các cuc mit tinh k' nim 16n cüa các ngành, các huyn, thj xã, thành 
phô thuc tinh; to chirc bàn pháo hoa. 

n) Cho kin di vâi các báo cáo gm: Báo cáo dnh kS'  6 tháng, hang nàrn 
trên dja bàn tinh ye tInh hInh phát triên kinh tê tp the; tInh hInh vay, trá nci cüa 
tinh, nq d9ng xây dmg c bàn, huang xir 1; tInh hInh thu, quân 1 va sir diing qu 
bão hiêm xã hi; tInh hInh tê chrc, hoat dng cüa các loai  hinh tO chirc qu cap 
tinh có nguôn gôc ngân sách; tInh hInh hoat dng cüa các ngân hang thiiong rnai, 
tO chic tin ding trên dja bàn tinh; tInh hInh quán 1', thirc hin quy hoach sir dung 
dat den nàm 2025; ké hoach sr dung dat k' cuOi giai doan 2021 - 2025 cap tinh; 
cOng tác cãi cách hành chinh; cOng tác quy hoach  tinh (cuoi kS'  quy hoach);  quy 
hoach do thj và nông thôn hang nãm; báo cáo lien quan den linh virc kinh té, xa hi 
phát sinh trên dja bàn tinh; báo cáo giám sat cfia Doàn dai  biêu Quôc hi tinh, 
Thu&ng trirc HDND tinh, các Ban HDND tinh, kêt lun thanh tra cüa UBND tinh, 
Thanh tra tinh dôi vOi cac vit vic có dâu hiu ti pham hoac  các khoân phái thu 
hôi t1r 10 t' dOng tr& len hoac  xfr 1 k5i 1ut dôi vai can b thuc din Ban Thi.rè'ng 
vi Tinh üy quãn 1; két qua giám sat cüa Uy ban Mat  trn to quôc Va các doàn the 
chInh trj - xã hi tinh (Ngoài các báo cáo trên, truang hçp can thiêt, ThuOng trrc 
Tirih üy yéu câu Ban Can sir Dáng Uy ban Nhân dan tinh báo cáo trirc tiêp t?i 
phiên giao ban Thizô'ng trrc Tinh üy hang tuân, hoac  dt xuât dê cho kiên). 

o) Cho kin dir thâo 1n cui báo cáo giãi trInh cüa UBNID tinh (nu co) dôi 
vó'i du thão két luô.n thanh tra cüa Thanh tra ChInh phü, két lun thanh tra ciia các b, 
ngành Trung uong, kêt 1un kiém toán cüa Kiêm toán Nba nuâc. 

p) Các ni dung ma Dáng doàn Hi ding Nhân dan tinh, Ban Can s1r Dãng 
Uy ban Nhân dan tinh, các ngành vâ các huyn, thj xa, thành phô, các dOng chI Uy 
viên Ban Thuang vi Tinh üy thây can thiêt báo cáo, xin kiên Thuäng trrc Tinh 
Uy thuôc 1mb vtrc kinh té - xã hi. 

Diêu 3. Nhim vy, quyn hin cüa Thtrrng trrc Tinh u 
Thuing trirc Tinh u gm BI thu và các Phó Bi thu; Thumg tr1rc Tinh u 

lam vic theo nguyen tãc tp trung dan chü, tp the lãnh dao,  cá nhân ph1i trách; 
thirc hin nhim vi, quyên han,  các quan h cOng tác theo Quy djnh cüa Ban Bi 
thu và theo Quy ché lam vic cüa Tinh u5'. Thuông tr1rc Tinh üy có các nhim vii 
và quyên han  sau: 

1. Giüp Ban Thu&ng vi Tinh ñy chi dao  vic chun bj và to chirc thirc hin 
Quy che lam vic, Chucmg trInh lam vic toàn khóa cüa Tinh üy; xây dirng và tO 
chüc thuc hin Chucing trInh lam vic hang närn, 6 tháng, hang qu, hang tháng 
cüa Ban Thithng yu Tinh üy yà Chuang tr.nh kiêm tra, giám sat hang nãm cüa cap 
üy; quyét djnh triu t.p Hi nghj Ban Thuang vi Tirth üy; chi dao,  kiêrn tra vic 
chuân bj các nôi dung (báo cáo, dê an, phung an, dir thão nghj quyêt, két 1un...) 
trInh Hi nghj Ban Thu&ng v Tinh üy quyét djnh; chi do vic chuân bj ni dung 
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lam vic vi lãnh dao  c.p cao cüa Dãng và Nhâ nuóc dn thàm Va lam vic ti dja 
phuung ho.c khi lãnh dao yêu cau cap Uy den báo cáo, lam vic. 

2. Chi dao  phi hcp hot dng giüa các co quan Dáng, Dãng doàn Hi dông 
Nhân dan, Dâng doàn Mt trn To quôc, Vin Kiêm sat NI'iiân dan, Tôa an Nhân 
dan, các doàn the chInh tn - xa hi tinh trong vic quán trit, c11 the hóa và chi d?o 
to chüc thirc hin, kiêm tra, giám sat, so kêt, tong kêt vic thi:rc hin các nghj 
quyêt, chi thj cüa Trung hong và cüa Tinh üy. Chi dao  chuân bj vic chat van t?i 
hi nghj Tinh üy theo quy djnh. Chi do chuân b to chrc thirc hin vic lay phiêu 
tin nhim và bO phiêu tin nhim theo quy djnh cáa Dâng và Quôc hti. 

3. Chi dao  giãi quyt nhng cong vic hng ngày cüa Dáng b, nh&ng vn 
dê dt xuât nay sinh gifla hai kS'  hçp cüa Ban Thi.thng vi Tinh üy. 

4. Thçrc hin nhCtng cong vic Ban Thu0ng v11 Tinh üy u quyn cho tp the 
Thi.ring trirc Tinh u giâi quyêt theo quy djnh t?i  khoân 11 Diêu 2 cüa Quy chê nay. 

5. Thay m.t Ban Thi.ring vii Tinh üy giâi quyêt nhu'ng cong vic theo chi 
do cüa Trung hong, theo Quy chê lam vic cüa Tinh ñy. 

6. Thu&ng trçrc Tinh üy h9p djnh kS'  mi tun mt 1n và h9p dt xuât khi 
can. Thirc hin ché d hi , trao dôi cong vic thurng xuyên (co the hang ngày) 
giüa BI thu vâi Phó Bi thu Thuing trirc và Phó BI thu', Chü tjch Uy ban nhân dan 
tinh dê th 1 cong vic dt xuât. 

7. Ththng trirc Tinh üy có trách nhim báo cáo Ban Thu&ng vii Tinh u' kêt 
qua giãi quyêt cOng vic giüa hai k5' hçp cüa Ban Thuông vi Va CáC cOng vic 
ducvc Ban Thithng vi Tinh u uS' quyên trong phiên hçp gân nhât hoc bang van 
bàn ngay sau khi giâi quyêt. 

CH1J5NG II 
NHIM VTJ, QUYEN H1N CUA CA NHAN 

Diêu 4. Nhim vii, quyn hn cüa Uy viên Ban Chap hành Bang b tinh 

1. Chju trách nhim tnthc Tinh üy v sr lânh do cüa Tinh üy trong linh 
vrc, dja bn duçc phân cong phi trách. 

2. ChU dng d xut S' kin vOi Tinh üy, Ban Thuing vii, Thurng trrc Tinh 
ñy ye chü truong, nhim vii, giãi pháp và chuong trInh hoat dng cüa Tinh üy, Ban 
Thhthng vi và Thung trijc Tinh üy lien quan den lTnh virc, dja bàn dugc phân 
cOng phii trách. Thisông xuyên näm chäc tInh hlnh, chü dng phát hin, giâi quyét 
kp th?si nhrng van dé thuc thâm quyên hoc báo cáo Ban Thhthng vi, Thu&ng 
trçrc Tinh üy các van dê dt xuât, phüc tp vuçrt tham quyên. 

3.Nghiêm chinh chp hành Cuong lTnh chinh trj, Diêu 1 Dáng, chü truang, 
duäng lôi cüa Dàng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuâc. Girt gin si,r thông nhât S' 
chI, hành dông và doàn két trong Dãng; khOng nói trái, lam trái nghj quyêt, chi thh 
quy djnh, quyêt dinh, kêt luân cüa Trung uong và Tinh üy; kiên quyêt quyêt dâu 
tranh, phán bác thông tin, quan diem sai träi, thu dich;  b.o v nen tang tu tuâng, 
du&ng lôi cüa Dàng. 

Cüng vài cp üy, dáng doàn, ban can sir dàng noi cong tác, lanh dao  vic 
nghiên cü'u, quát tnit, to chirc thrc hin và kiem tra vic thirc hin các nghj quyêt, 
quy dnh, chi thj cüa Trung uong và cüa Tinh Uy; chi dao  cOng tác xây drng Dãng, 
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xay drng h thong chInh trj, cong tác bâo v chinh trj ni b a co quan, tO chirc, 
ngành, dja phuang duçic phân cong phii trách. 

4. Guang miu thrc hin Chi thj cUa B ChInh trj v h9c tp và lam theo tu 
tu&ng, dao  dirc, phong cách Ho ChI Minh; các quy ctjnh cüa Trung rang và cüa 
Tinh üy ye trách nhim nêu grnmg cüa can b, dãng viên, nhât là cánb chñ chôt 
các cap. Thu&ng xuyên tu soi mInh vói cac biêu hién suy thoái, "tir diên biên", "tir 
chuyén boa" và dé ra giái pháp khac phiic. TIch circ gop phân xây dmg tO chirc 
dng trong sch, vctng mnh doi vj mInh sinh hot, cOng tác. 

Co li sang gi.rang miu, trong sach,  lành mnh; xây dmg gia dInh van boa; 
không dê vç (ho.c chông), con igi diing lam nhQng vic trái quy djnh cüa Dâng, 
pháp lut và chInh sách cüa Nba nuâc, lam ành hirâng den uy tin cüa Bang. Giü 
môi lien h mt thiêt vói Nhân dan. 

5. Nghiêm chinh chip hành sir phân cOng và diu dng cüa cap có thârn 
quyên; cO quyên trInh bay kiên khi các Co quan có thâm quyên dánh giá, nhn 
xét, quyêt djnh bô trj cong tác, thi hành k' lut dOi vó'i mInh. 

6. Trrc tip phii trách và chju trách :ahim hoc tham gia chi do cong tác to 
chüc, can b, xay dirng quy ho?ch, bôi duOngcán b ke can, nhât là can b thay 
the chrc vii mInh dang dam nhim. Chi do kiêm tra, giám sat, nh.n xét, dánh giá 
can b thuc co quan, to chixc, ngành, dja phucmg duçic phân cong phirl trách. Chi 
do triên khai các bin pháp phông, chông tham nhüng, lânh phi, quan lieu, tiêu 
circ và thi.rc hành tiêt kim a don vj, dja bàn duoc phân cOng phii trách; chju trách 
nhiêm dôi vài nhU'ng sai pham cüa tO chac và can b duOi quyên quãn 1 trirc tiêp. 

7. Nghiêm tüc thrc hin tir phé bInh và phé bInh theo quy djnh cüa Bang. 
Hang näm, tir phé bInh ye ttr tuang chInh trj, do dfrc, lOi sOng, phong cách cOng 
tac, y thuc to chuc ky luât va kêt qua thuc hién chuc trach, nhiêm vu ducic giao 
Lang nghe, câu thj tiêp thu ' kiên gop ", nhât là các hn ché, khuyêt diem cüa 
mInh hoc co lien quan den mInh. Co bin pháp phát huy uu diem, khãc phiic 
nhffiig han  chê, khuyêt diem dã dtrac chi ra trong kS'  kiêm diem vàkhuyêt diem do 
cap cO thâm quyên kêt lun và khuyêt diem duqc chi ra a các kS'  kiêm diem trilác. 

Thrc hin phé bInh, chit vAn v ho?t dng cüa Tinh üy, Ban Thuäng v11, 
Thuang trirc Tinh üy và các thành viên khác theo quy djnh. Ca nhân duc phê 
binh, chat van co trách nhim tiêp thu, giái trInh và trã lai rO rang ye các ni dung 
phé bInh, chat van. 

8. TIch circ, tu giác hoc t.p, cp nht thông tin, kin thüc mói và dugc bôi 
duong, nâng cao trmnh d ye l 1un chInh trj, chuyên mOn nghip vii và näng 1irc 
hot dng thc tiên. 

9. Tham dr dAy dü các phiên hpp Tinh üy; tich circ thão lun, dOng gop ' 
kiên vào các nghi quyêt, quyet djnh, van ban cUa Tinh Uy v cUng Tinh üy chju 
trách nhim trong vic lành dao  thrc hiên. PhOi hcp chuân bj ni dung thuc linh 
vrc duçic phân cOng phçi trách d trInh Tinh üy, Ban Thuang v11 Tinh üy. Tham gia 
các ban chi do, tieu ban, tt cong tác hoc các hInh thirc to chirc khác cüa Tinh üy, 
Ban Thung vi Tinh üy Rhi thrgc phân cong. 

10. Co quyn bAu cU, ng cir, d c1r, xin rut khôi danh sách d cir theo quy 
djnh cüa Diêu lé Dãng và Quy ché bãu cir trong Bang. 
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11. Ducic cung cp và yêu cu Ban Thuô'ng vi Tinh üy cung cp nhüng 
thông tin can thiêt, kjp thai ye hot dng cüa cap iy, chinh quyên các cap trong 
tinh; ye tInh hInh trong rnrâc và quôc té d thirc hin nhim vv. 

12. Uy viên Ban Chp hành Dãng b tinh phài thuing xuyên tir giác h9c tp, 
tham gia các lap bôi duong l 1un chInh trj, cp nht kiên thirc mai. 

13. Thixc hin ch d bão m.t thông tin, giü nghiêm k 1ut phát ngôn cüa 
Dâng, Nba ntrac. Khi Tinh u dã ban hành nghj quyêt thI mci Uy viên Ban Chap 
hành Dáng b tinh phài nói va lam theo dung nghj quyêt, không nói và lam theo 
kiên riêng cüa mlnh. Các dông chI Uy viên Ban Chap hành phâi giü dung quy dnh 
ye bão ye tài 1iu, nhân và trà tài lieu, gü bi mt không dê l, 1t thông tin ye 
nhüng van dê cci mt cüa Dãng và Nba nuac duçic trInh bay trong hi nghj và cac 
tài lieu cá nhân di.roc hiu trer. 

14. Ngoài các quy djnh trên day, trong cong tác hang ngày, các dông chI Uy 
viên Ban Chap hành Dãng bô tinh thirc hin theo chirc trách, cung vi cong tác 
duçic giao. Chi dung danh nghia thay mt Tinh üy dê giài quyêt cong vic khi duçic 
üy nhim bang van bàn cüa Ban Thung vii Tinh üy. Khi có vic can di khOi dja 
bàn tinh (tir 02 ngày lam vic trà len) hoc khi di hc tip, cong tác, tham quan, 
thäm than, chfta bnh a trong và ngoài nithc (kê cã nghi phép) phãi báo cáo 
Thuang trirc Tinhüy. 

Diu 5. Nhim vl.I, quyn hn cüa Uy viên Ban Thirong vii Tinh üy 
Ngoài nhim vii, quyn han  duçic quy djnh tai  Diu 4 ciia Quy chê nay, Uy 

viên Ban Thuang vi Tinh üy cOn có nhim vi, quyên han  sau: 

1. Chi do vic chun bj các nghj quyt, quyêt djnh, vn bàn cüa Ban 
Thi.thng vi, Tinh Uy thuc linh virc duçic phân cong phii trách và các ni dung theo 
phân cong cüa Ban Thi.thng v11 Tinh i:iy. T.ham gia day dü các phiên hp cüa Ban 
Ththng vi Tinh üy; tIch circ thâo lu.n, dóng gop kiên nhthig van dê thuc thârn 
quyên quyêt djnh cña Ban Thithng vi 1mb Uy và cüng tp the Ban Thi.thng vi chju 
trách nhim y  quyêt djnh do. 

2. Trrc tip giãi quyt hoc chi dao  các co quan lien quan phôi hçip giãi 
quyêt cong vic và nhQng kiên nghj cüa tp the, cá nhân thuc linh virc, pharn vi 
dugc phân cong phi trách. Dôi vâi các van dé lien quan den linh vixc khác thi chü 
dng trao dôi vOi dông chI Uy vien Ban Thithng vii có lien quan hoc báo cáo vói 
dông chi Phó BI thu, BI thu Tinh üy xem xét, cho kien. 

3. Chi dao  hoc phi hçp chi dao  thirc hin cOng tác can b cüa các ban, 
ngành, dja phuong trong 1mb yuc, dja bàn duqc phân cong phii trách. 

4. Duqc tham gia boàc tham khâo kin các vn d quan trong lien quan trtrc 
tiep den lThh vçrc, dja bàn phçt trách tnrac khi xem xét dua ra hi nghi. 

Diêu 6. Nhim vii vã quyn hn cüa BI thir Tnh üy 
BI thu Tinh üy là ngui dirng dAu Tinh u, chju trách nhim cao nhãt tru'óc 

Tinh üy, Ban Thu&ng vu và Thuing trirc Tinh u; cüng Tinh üy, Ban Thithng v11 và 
Thtrang trrc 1mb u' chju trách nhim tri.rOc Ban Chap hành Trung uong Dãng, B 
ChInh tij, Ban Bi thir, trtthc Dãng b và Nhân dan trong tinh ye sir lânh do ciLia 
Dàng trên m9i linh vrc a dja phuong yà chju trách nhim tr1rc tiep ye nhftng cong 
vic duçic phân cong. BI thu Tinh u' có các nhim vçi và quyên han: 
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1. Chü trI các cong vic cüa Tinli üy, Ban Thtrông vii và Thuô'ng tr1rc Tinh 
uS'; chü trI vâ kêt 1u.n các hii nghj cña cap uS'; chñdng dé xuât, trao dOi trong 
Thuing trirc Tinh u5' nhng van dê 1n, quan trçng dé dua ra Ban Thung v11 Tinh 
üy thão 1un, quyêt djnh. 

2. Chi d?o  t chirc quán trit trong Dãng b, Nhân dan dja phucing Va trirc 
tiêp to chirc quán trit trong Tinh üy, Ban Thurng vii Tinh üy các nghj quyêt, quy 
dnh, chi thj cüa Dâng; chi dto và dnh hithng chuân bj nh&ng dê an quan tr9ng 
nhàm ci the hoá các nghj quyêt, chi thj cüa Dáng dé trInh hi nghj Tinh üy, Ban 
Thu?mg vi Tinh iy thão lun, quyêt djnh. 

3. Tp trung chi dao  và thixông xuyên kim tra, giám sat vic thrc hin các 
nhim v1i tr9ng tam trong tirng thyi k5", các khâu và linh vrc cong tác khó khàn, 
phüc tp nhât; lam BI thu Dâng u5' Quân sir tinh; trirc tiêp näm và chi do nh&ng 
van dê co mt ye quôc phông, an ninh, dôi ngoi, ye cong tác bão v Dáng; chi dao 
cong tác xay drng Dãng, xay dirng di ngQ can b chi1 chôt theo quy djnh cüa Bô 
ChInh tij, Ban BI thu và chju trách nhim ye cong tác tu tuâng chInh trj, to chirc, 
can b & dja phuong; trrc tiêp clii do cong tác tong kêt thrc tien, nghiên cüu khoa 
h9c và xây dimg iS' 1u.n; trirc tiêp chi do cong tác phông, chông tham nhUng, lang 
phi; chü trI vic lay phiêu tin nhirn dôi vOi thành viên lãnh do Tinh uS', vic chat 
van và trá 1&i chat van theo quy djnh. Chü dng kiên nghj vói Ban Thu&ng v1i Tinh 
üy các chü truong, bin pháp dê cái tiên vá dôi m&i phuong thüc lãnh dao  cüa cap 

uS'; bão dam sinh hot cUa Tinh üy, Ban Thu&ng vi và Thu&ng tr1rc Tinh u5' dugc 
th?c hin diing Quy ché lam vic, dáng nguyen täc lãnh d?o  cüa Dáng. Gi vng 
doán két, thông nhât trong ni b Câ US' Va trong Dãng b tinh. 

4. Chi dao  vic so kit, ting kt theo djnh k5' viêc thrc hin các nghj quyêt, 
quy djnh, chi thj cüa Dãng và chi dao  tOng kêt các mt cong tác 1m cña dja phucmg; 
thay mt Tinh uS' báo cáo v&i Trung uong và thông báo cho cap du&i ye tlnh hInh 
thuc hiên cac nghi quyêt, quy dinh, chi thi cua Dang o dia phuong va hoat dông cua 
cap uS' theo diing ché d quy djnh; khi can thiêt trrc tiêp báo cáo v&i B Chinh trj, 
Ban BI thu ye tInh hInh cüa dja phuong và chju trách nhim Ca nhân ye nhUng ni 
dung báo cáo do. 

5. Chi dao  dng chi Phó BI thu Thu&ng trirc trong giãi quy& cOng vic hang 
ngày cüa Dãng b tinh; chi dao  Dáng doán Hi dOng Nhãn dan tinh, Ban can sir 
Dâng US'  ban Nhân dan tinh tO chrc triên khai thuc hiên các nghj quyêt, chi thj cña 
Dãng vá cña cap US' C lien quan den cOng tác quân iS' Nba nuâc a dja phirong; chi 
do Ban Can sr dâng Viên kiêrn sat Nhân dan tinh, Ban can sir dâng Tôa an Nhân 
dan tinh; Dâng doàn Mat trân to quOc tinh, các dàng doàn cüa các to chirc chinh trj - 
xa hôi, Lien hiêp các hôi khoa hçc k thut, Ban Thu&ng v Tinh doàn trong vic 
lành dao  thrc hin các nhim vii chInh trj duçc giao; khi can thiet, ducc yêu câu các 
co' quan, to chrc dàng trrc thuc Tinh uS', CaC can bO, dâng yien báo cáo ye vic 
thirc hin chrc näng, thim vu ducic giao; thay m.t Tinh üy, Ban Thu&ng vii Tinh 
uS' kS' các nghj quyet, chi thj, cac van bàn cüa Tinh ñy, Ban Thumg vçi Tinh uS'. 

Diêu 7. Nhim viii và quyn hn cüa dng chi Thtrrng trirc Tinh üy là 
Chu t1ch Hi dong Nhan dan tinh 

1. Chju trách nhim tru&c Tinh üy, Ban Thu&ng vii, Thuäng trirc Tinh iy v 
toàn b hoat dng cüa Hôi dông Nhân dan tinh và cüa h thông Hi dông Nbân dan 
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các cap ó dja phuong theo quy djnh cia pháp Iu.t; phi hçp vói dng chi Chü tjch 
Ui ban Nhân dan tinh và cüng vri các dông chI trong Thithng trçrc Hi dng Nhãn 
dan chi dao xây drng b may chInh quyên dja phucmg trong sach,  vtng  manh, ho?t 
dông có hiu hrc, hiu qua. 

2. Lam BI thu Dãng doàn Hi dng nhn dan tinh, Co trách nhirn chi d?o  cii 
the boa, to chic thi,rc hin và kiêm tra, giám sat vic th.rc hin các nghj quyt, chi thj, 
quyêt dinh  cOa cap uS' và cüa Ca quan Nba nuóc cap trên lien quan den hoat dng cüa 
Hi dông nhân dan tinh; vic lay phiêu tin nhim và bO phiêu tin nhim dôi vó'i các 
chüc danh do Hi dông nhãn dan bâu theo quy djnh. Chi dao  xây drng chuo'ng trInh 
hot dng, chucmg trinh giám sat hang nàm, chuang trInh các k5' h9p cña Hi dng 
nhân dan tinh. Nhttrig quyêt djnh quan tr9ng cüa Hi dông nhân dan tinh ye kinh tê - 
xä hi, ngân sách, quOc phOng, an ninh; các ci chê, chinh sách cüa tinh; ni dung, 
chuang trInh k5' h9p Hi dông nhân dan tinh và nhüng van dê quan tr9ng khác cUa da 
phuang... can xin S' kiên cap uS' truâc khi trInh Hi dOng nhân dan tinh quyêt djnh. 

3. Djnh kS'  báo cáo tInh hInh vi Thung trirc Tinh uS' ye hot dng cüa Dáng 
doàn Hi dông nhán dan tinh và Hi dông nhân dan tinh; chü dng de xuât nhmg 
van dê thuc trách nhim va phm vi cong tác cOa Hi dông nhân dan can báo cáo, 
xin S' kién Thung trrc hoc Ban Thu?mg vii Tinh üy; phôi hçip chat chê vói dông 
chi Bi thu Ban can si Dâng - Chü tjch US'  ban nhân dan tinh trong xr iS' cOng vic 
dê bâo dam sir thông nhât trong lãnh dio, diêu hành gita Dáng vâ chinh quyên. 

Diu 8. Nhini vy và quyn hn cüa dông chI Thtro'ng trtrc Tinh üy là 
Trtr&ng Doàn di biêu Quôc hi 

1. Chiu trách nhim truâc Tinh üy, Ban Thumg vi,i, Thithng trirc Tinh üy ye 
toàn b hot dng cüa Doân di biêu Quôc hi. 

2. Co trách nhiêm chi dao  t chirc d cac di biu Quc hi tiêp cOng dan; 
phOi hqp vi Thu&ng trijc Hi dông nhân dan, Uy ban nhân dan, Uy ban Mt tr.n 
TO quôc & dja phug to chi.rc, báo dam các diêu kin dê dai  biêu QuOc hi tiêp 
xic cü tn vi các hInh thüc phii hçp; tO chüc dê các di biêu Quôc hi thão 1un ye 
dr an 1ut, pháp 1nh va các dr an khác, dir kiên chuang trInh kS'  hQp Quoc hi 
theo yêu cu cüa ,Uy ban thu&ng v Quôc hi; to chirc hot dng giám sat ciia 
Doàn di biêu QuOc hi và to chirc dê các di biêu Quôc hi trong Doan thirc hin 
nhim vii giám sat tai  dja phuong; tham gia và phôi hçip vói Hi dông dan tc, Uy 
ban cüa QuOc hi trong các hot dng giám sat ti dja phuong; theo dOi, don dOc 
vic giãi quyêt khiêu nai,  to cáo, kiên nghj cüa cong dan ma dai  biêu Quôc hi, 
Doàn di bieu Quoc hi dä chuyên den co quan, to chüc, dcm vj, cá nhân có thâm 
quyen giái quyêt; yeu câu ca quan, to chirc, canhan hüii quan cung cap thông tin, 
báo cáo ye nhttng van dê ma Doàn dai  biêu Quôc hi quan tam. 

3. Dnh kS'  báo cáo tInh hInh Ththng trirc Tinh uS' v hoat dng cüa Doàn 
di biêu Quôc hi và dai biêu QuOc hi; chü dng dê xuât nhüng van dê thuc 
trách nhim và phrn vi cong tác can báo cáo, xin S' kiên tp the Thithng trijc Tinh 
US' hoc Ban Thising vii Tinhüy. 

Diu 9. Nhim vy Va quyn hn ella Phó BI thir Thtwng tryc Tinh lly 
Phó BI thu Thithng trçrc Tinh uS' cüng vi BI thu và Phó BI thu - Chü tjch 

Uy ban nhãn d tinh chju tách nhim ye toàn b cong vic và hoat dng cüa 
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Thi.thng tr1rc Tinh ui', dng thai chju trách nhim trixc tiêp ye nhQng cong vic 
duçcc phân cOng. Phó BI thu Thumg trirc Tinh u' có các nhim vii và quyên han: 

1. Chju trách nhim truóc Tinhiiy, Ban Thung vii, Thung trirc Tinh üy vá 
dng chI BI thu Tinh u' chi dao  vic chuân bj, thâm djnh dr tháo quy chê lam 
vic, chuang trInh cOng tee toàn khoá cCa Ban Chap hành Dãng b tinE; chuang 
trInh cong tác näm, 6 tháng, hang qu, hang tháng cña Ban Thung vi Tinh Uy; 
chuang trInh kiêm tra, giám sat hang näm cüa cap u5' và to chc chi dao  vic thc 
hin quy ché, các chucing trInh cOng tác dâ dê ra; chi dao  vic chuân bj chucng 
trInh và ni dung các hi nghj cüa Tinh üy, Ban Thung vi1 Tinh Cy và các cuc 
h9p cüa Thu?ng trrc Tinh u. 

2. Chju trách nhim tnrâc Tinh üy, Ban Thung v11, Thu&ng trirc Tinh u Va 
dông chI Bj thu Tinh u diêu hành hoat dng b may Dâng dé giâi quyêt nMng cong 
vic hang ngày cüa Dãng b tinh. Trirc tiêp giãi quyêt nhüng cOng vic do Bi thu 
Tinhüy u' nhim; thay mt BI thu Tinh üy khi Bi thu Tinh üy di yang. 

3. Trirc tip chi dao  hoat dng cüa các cci quan chuyên trách tham mu,u, giüp 
vic Tinh u và phi trách Van phông Tinh us'; phôi hqp cOng tác gifla to chi:rc 
Dâng, Nhà nuóc, Mt trn TO quôc, các doàn the chInh trj - xã hi tinh dê tO chic 
thi.rc hiên và kiêm tra, giám sat vic thxc hin các nghj quyêt, chi thj cüa Dâng và 
cüa cap u. Chü tn cüng vth các dông chi U' viên Thung vii Tinh üy phit trách 
lTnh vçrc xfr l nhüng vic can có sir phôi hcip ci'ia nhiêu co quan hoc nhung vic 
do các dông chI U viên Thu&ng vi phv trách lnh virc dê nghj. 

4. Chju trách thim truOc TInh üy, Ban Thung vi, Thu&ng tr11c Tinh u' và 
dOng chI BI thu TinE uS' chi  dao  mt sO nEim yu cii the: Cong tác xây drng h 
thông chInh trj a co sâ và thirc hin Quy chê dan chü co sa; cOng tác tOn giáo; 
cong tác dan vn cüa Dàng; cOng tác dOi ngoi; cong tác thi dua, khen thithng 
trong Dãng; thám tra nhüng can b thuc din Ban Thumg vii Tinh üy quân iS' khi 
có van dé phâi xem xét ye ljch si chinE trj và chInh trj hin nay theo quy djnh cOa 
Bô ChInh trj yà mt sO van d quan tr9ng khác ye can b (bang cap, hçc ham, h9c 
vj, d tuOi, tài san, thu nEp...); viêc can b kê khai tài san, thu nhp theo quy djnh 
cOa Dàng và Nhà nuâc; cOng tác 1rng diing cOng ngh thông tin trong h thông 
dáng; cOng tác tài chInh dâng, thirc hin chê d thông tin, báo cáo, cOng tác hiu trü, 
Co yêU, giài quyêt khiêu nai,  to cáo và báo mt theo quy djnh. 

5. D xut vó'i Tinh üy, Ban Thuang vv, Thu&ng trirc Tinh Uy nhtrng van dê 
can quan tam giài quyet thuc các linh vlrc, nhim v11 rnInh phii trách; thay mt 
Tinh Cy, Ban Thuing vçi TinE Oy kS'  mt sO van bàn cOa Tinh Cy, Ban Thi.thng v 
Tinh üy theo quy the lam vic cüa Tinh Oy và sir phân cOng cOa dông chI BI thu 
Tinh üy. Hang tuân, báo cáo tinh hInh thirc hin nhim v duc phân cOng vi 
dOng chI BI thu Tinh u5'. 

Diu 10. Nhim vu và quyn hin cüa Phó BI thtr Tinh üy - Chti t1ch Uy 
ban Nhân dan tinh 

Phó BI thu - Chü tjch Uy ban Nhán dan tinh cüng vâi BI thu và Phó BI thu 
Thuang trrc Tinh Oy chju trách nEim y  toàn b cOng vic va hoat  dng cOa Thtthng 
tnirc TinE üy, dOng thi chju trách thim trijc tiêp ye nMng cOng vic duçc phân 
cong. Phó BI thu - Chü tjch Uy ban than dan tinE có các thim vi và quyên han: 
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1. Chju trách nhim truóc Tinhüy, Ban Thuing vii, Thu?mg trirc Tinh üy Va 
dông chI BI thu Tinh üy ye toàn b hoat dng cüa Uy ban nhân dan tinh và cüa h 
thông cot quan hành chinh Nhâ rnróc a dja phuotng theo quy djnh cüa pháp 1ut; 
ciing vâi các dông chI Uy viên Ban Thu?ng vii Tinh üy, Uy viên Ban Chap hành 
trong Uy nhan dan dan tinh chi dao  xay dirng b may chInh quyn dja phuoTig 
trong sch, vüng mnh, hoat dng có hiu hrc, hiu qua. 

2. Lam BI thu Ban Can sr Dâng Uy ban nhân dan tinh; chi dao  t chirc quán 
trit và thrc hin chInh sách, pháp 1ut cüa Nba nuac trong can b, cong chüc vâ các 
tang lap Nhan dânv dja phiwng. Ciii the boa, to chirc thirc hin vá kiêm tra vic thc 
hin các nghj quyêt, chi thj, quyêt djnh cüa Tinh üy, Ban ThuOng vii TinE üy, Hi 
dOng nhan dan tinh và cüa cot quan Nhà nuac cap trén ye nhüng van dê kinh te - xã 
hi,quôc phOng, an ninh, cong tác xay dmg Dáng và cOng tác to chüc, can b thuc 
quyên. Chi dao  cong tác quy hoach, kê hoach hang nãm vâ 5 näm; chi dao  xây dig 
các dê an cii the ye kinh tê - xã hi và ngân sách, ye quôc phông, an ninh, ye hp 
tác, lien doanh, lien kêt vài nuâc ngoài... dé dua ra hi nghj Tinh üy, Ban Thi.thng 
vi, Thu&ng trirc Tinhüy thâo 1un, quyêt djnh theo chuotng trInh lam vic. 

3. Chju trách nhim tri.rác Tinhüy, Ban Thuang v11, Thuông trrc Tinh uy va 
dOng chi Bi thu Tinhüy ye triên khai, to chüc thirc hin cong tác dâu tranh phông, 
chông tham nhüng, lang phi, cong tác giãi quyêt &m, thu khiêu nai,  tO cáo ciia 
cong dan, cong tác câi cách hành chInh, Cong tác thi dua - khen thithng, cOng tác 
dan vn cüa chInh quyên và cOng tác dOi ngoi a dja phuong; chi dao  thirc hin chê 
d báo cáo ye tInh hInh kinh té - xã hôi, ngân sách, quOc phông, an ninh trên dja 
bàn yà các cong vic chi dao,  diêu hành chü yêu cña Uy ban nhân dan cho Thuang 
trrc, Ban Thu&ng vi Tinh üy và cap i1y theo djnh kS'  hoc khi CO yêU câu; tr1rc tiep 
phii trách Dãng ñy Cong an, Dãng üy B di Bien pbông tinb. 

4. Thu&ng xuyen báo cáo tInh hInh vOi dng chI Bi thu, yOj Thuang tr1rc 
Tinh üy ye hoat  dng cüa Ban Can sij Dãng Uy ban nhân dan tinh và boat dng 
cüa Uy ban nhân dan tinh; chü dng dé xuat nhung van dê thuc trách nhim và 
pharn vi cong tác cüa Uy ban nhan dan tinh can báo cáo, xin kiên tp the Thuang 
trirc, Ban Thi.r&ng vi ho.c Tinh üy; phôi hqp chat chë y&j dOng chI Phó BI thu 
Thuang trirc và dông chI Bi thu Dáng doan - Chü tjch Hi dông nhan dan tinh 
trong xtr 1 cong vic dê báo dam sir thông nhât trong lanE do, dieu hành giUa 
Dáng và chinh quyén; phOi hap vai dOng chI PhO BI thu Thuang trirc Tinh Oy dê 
xây dirng chinh quyen cot sa trong sach,  vcthg  manh. 

Diu 11. Nhim vii. và quyn hn cüa Phó BI thir phti trách xây dirng to 
chtrc co s& dãng 

Phó BI thu Tinh üy phi trách xay dirng t chüc cot sa dáng cüng vai dông 
chI Bi thu va các dông chI Phó BI thu chju trách nhim ye toàn b cOng vic vâ 
boat dng cüa Thuang trirc Tinh üy; dông thai, chju trách nhim trirc tiêp ye 
nh&ng cOng vic duqc phan cOng. Phó Bi thu phi trách xây drng to chac cot sà 
dãng CO nhim vi và quyen han: 

1. Chü tn chi dao  vic chun bj ni dung, chuotng trInh, k hoach cong tác 
cüa Tinh üy, Ban Thuang vi vâ Thu&ng truc Tinh üy ye xây d%mg to chirc cot so 
dàng. Chju trách nhim chInh chi dao  sr phôi hap boat dng gifla các cap üy, tO 
ch(rc dàng trtxc thuôc, cot quan Ni-ia nuOc, Mat trân To quOc, các doàn the chInh trj 
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- xã hôi tinh, các cci quan chuyên trách tham mru, giüp vic Tinh üy dé nghiên 
ciru, quán trit, cii th boa, t chi.rc thirc hin, hithng dan, kiêm tra, giám sat vic 
thiic hin ngh quyêt, quy djnh, chi thj cüa Dâng và cüa cap üy ye cong tác xây 
dirng to chirc cci sâ dãng và cong tác dãng viên. 

2. Chi dio xây dmg t chirc cci s& dâng trong sach,  vCthg mnh. Tp trung cüng 
cô, kin toàn, phát triên to chirc ccx sà dâng; nâng cao nàng hrc lãnh dao,  süc chiên 
dâu cüa to chi'rc ccx s& dâng và chat Iixçing di ngü can b, dâng viên. Chi dao  các ccx 
quan chuyên trách tham muii, giilp vic Tinh üy dê xuât ye cong tác thi dna, khen 
thuâng, k 1ut tO chüc cci sâ dàng, dãng viên theo quy djnh cüa Diêu 1 Dáng và các 
quy djnh, hu&ng dan cCia Trung ucing. Chi do nghiên cixu, so kêt, tOng kêt, than rtng 
nhüng diên hInh tiên tiên ye to chüc ccx sâ dàng trong sch, vCtng manh. 

3. PMi hcxp vài dng chI Phó BI thu Thrnmg tr1rc Tinh üy chi do vic 
chuân bj chucxng trmnh và ni dung hi nghj Tinh Uy, Ban Thu&ng v1i Tinh üy bàn 
ye nhüng van dê lien quan den linh virc cong tác dirge phân Cong phii trách; 
thuOng xuyen trao dôi và phôi hçxp vâi Chü tjch Hi dông Nhân dan, Chü tjch Uy 
ban Nhân dan tinh dê chi dao  xây dirng chinh quyên ccx sà trong sach,  v&ng mnh, 
hoat dng có hiu lirc, hiu qua. 

4. Trirc tip chi do các cci quan chuyên trách tham muu, gillp vic Tinh Uy, 
các cap üy trrc thuc và M.t tr.n To quOc, các doànthê chInh trj - xa hi thirc hin 
nhim v1j xây dirng Mt trn To quOc, các doàn the chInh trj - xâ hi Y cci S(1 Va 
thrc hin quy chê dan chü a ccx sâ. Thay mt Ban Thung v Tinh üy k các van 
ban theo quy chê lam vic cUa Tinh üy và theo sr phân cOng cüa dOng chI BI thu. 

5. Thirc hin các nhim vi khác theo slr phãn cOng cña Thirang trrc Tinh üy 
và BI thu 11th üy. 

6. Trthng hçp v.ng Phó BI thu phi trách xay dirng tt chirc cci so dâng, 
nhim vii, quyên hn quy djnh ti Diêu nay do PhO BI thu thuang trrc th?c hin. 

CHTfOG In 
MO! QUAN H CONG TAC 

Diêu 12. VOl Ban Chp hành Trung tro'ng, B ChInh trj, Ban BI thir 
1. Chip hành nghiêm sr lãnh dao,  chi  dao  toãn din cüa Ban Chip hành 

Trung ucxng, ma trirc tiêp và thi.thng xuyên là B Chinh trj, Ban BI thu. 
2. Kjp thôi t chüc quán trit, v.n ding, th ch hóa và trin khai th1rc hin 

có hiu qua dirmg lOi, chü trucxng cüa Dáng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nba rnróc a 
dja phuong; thirc hin day dü chê d thông tin, báo cáo djnh kS',  dt xuât ye tInh 
hInh dja phuong; chê d thith thj, xin kiên Ban BI thu dôi vó'i thQng y.n dé vu'çxt 
qua thâm quyên và nhung van dê quan tr9ng mai nay sinh a dja phucing; báo cáo 
day dü va kjp thôi nMng van dë ye to chirc, can bQ yá cOng tác quãn l' di ngü can 
b ti dja phucxng thuc din B ChInE trj, Ban BI thu quan l khi có yêu câu. Khi 
can thiêt, Thuang trrc TinE iy cO the dang k lam vic vai Ban BI thu hoc dOng 
chI ThuOng truc Ban BI thu dê báo cáo tInE hInh vã kien nghj nh&ng van dê can 
duçyc quan tam chi do dOi vai dja phuong. 

Diêu 13. VOl Bang doàn Quc hi 
Là quan h phi hcxp v các ni dung sau: 
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1. Lãnh dio cong tác bu cir di biêu Quc hi, dai  biêu Hi dOng nhân dan 
các cap; tao diêu kin thun lcii dé ngithi do Trung uong giói thiu ye irng ci:r di 
biêu Quôc hi t?i  dja phuo'ng tham gia cc boat dng cüa üng ctr viên tnrc ngãy 
bâu cir tai  dja phuang; thirc hin nhim vii cña dai  biêu Quoc hi tai dai phu'cing. 

2. Lãnh dao  vic quy hoach, dào tao,  bi dung nguôn nhân s1r dai  biêu 
Quoc hi chuyên trách, thrc hin diêu dng, luân chuyên cOng tác dOi vOi dai  biêu 
Quoc hi theo phân cap quân 1 can b; bâu Truâng doàn, Phó tri.râng doàn dai 
biêu Quoc hi; bô trI cong tác và thixc hin các ché d, chInE sách dôi vó'i dai  biêu 
Quôc hi chuyên trách a dja phiwng chiia den tuOi nghi hi.iu không tham gia di 
biêu Quôc hôi khóa mói. 

Diu 14. Vri Ban Can si Dilng ChInh phil 
Là quan h phi hçp v các ni dung sau: 

1. Lãnh dao  cong tác bau ci'r Hi dng nhân dan và Üy ban nhân dan các cp 
lien quan den trách nhim chi dao  cUa Chinh phü doi vâi chInh quyên dja phi.wng. 

2. Lãnh dao  vic t chirc th1rc hin các nghj quyt, nghj djnh cüa ChInh phü, 
quyêt djnh cUa Thu tuàng ChInh phi'i ye các nhim vi lien quan den phát triên kinh 
té - xã hi, bâo dam quOc phông, an ninh, hi nhp quôc tê tai  dja phucing. 

3. Lãnh dao viêc thi.rc hiên ch do, chInh sách di vâi dingU can b, cOng 
chüc, vien chüc và cac diêu kiên bào dam hoat  dng cüa Hi dông nhân dan, Uy 
ban nhn dan các cap tai  dja phucmg. 

4. Xem xét, quyêt djnh dé trInh cap có th.m quyn v cOng tác to chirc can 
b theo phân cap quãn 1 can b. 

5. Trong tri.rang hcrp Ban Can sir Dãng ChInh phü có kin khác nhau ye 
the cong vic có lien quan, thI Ban Thuang vi Tinh üy báo cáo B ChInh trj, Ban 
Bi thu xem xét quyêt djnh. 

Diu 15. Wi các cr quan dãng ella Trung tro'ng 
Là quan h phi hgp v các ni dung sau: 

1. Thithng xuyên và thc hiên sr huàng dan, kim tra, giám sat ye chuyên 
môn, nghiêp vu cUa các co quan tham muu, giüp vic Trung ixong. 

2. Tinh üy chi dao  các Co quan chuyên trách tham muu, giüp vic Tinh üy 
xây dirng môi quan he cOng tác chat chë, thuang xuyên vai các ban dáng Trung 
uong, Uy ban Kiem tra Trung iiong và Van phông Trung ucmg Dàng; kjp thôi báo 
cáo nhUng van dê khi các Co quan Trung uoiig có yéu câu; báo dam dê can b, 
chuyên viên các ban cüa Trung uong Dâng, Co quan Uy ban Kiêm tra Trunguong 
và Van phông Trung uong Dãng duqc phân cOng theo döi dja phuong hoc den dja 
phucmg cong tác hoàn thành tOt nhim vv; tranh thu sir huang dan, dào tao,  bôi 
duäng ye nghip v11 gip các co quan tham muu, giüp vic Tinh üy lam tot chirc 
nàng, thim v1t dugc giao. 

Diêu 16. Ycri Pang doàn, Ban Can sr dãng khác trc thuc Trung ucng 

Là quan h phi hqp v các ni dung sau: 

1. Lânh dao,  chi  dao,  giám sat, kim tra thrc hin nhim vi chinh trj, cong 
tác xây dirng Dâng, chap hanh du&ng lOi, chñ truo'ng, ngh quyet cüa Dâng a các 
don vj thuc trách nEim quan 1 hoc lien quan den hoat dng cña ngânh, 1inh virc 
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trén dja bàn. To chirc thirc hin các nghj quyt, quy djnh, chi thj cña Trung uoTlg, 
B Chinh trj, Ban BI thu và các chü truo'ng cOng tác cüa Mt tr.n To quOc Vit 
Nam, các doàn the Trung uong ye cong tác vn dng quân chng. 

2. Lânh dao  cOng tác t chüc, can b, dang vién theo quy djnh phãn cp, quãn l. 

3. Nãm tInh hInh Nhân dan, tam tu, nguyen vQng chInh dáng cña dM 
tucYng quail chflng dê tong hçp, nghiên cu và dê xuât vài Dâng, Nhà nu9c có 
nhüng chii truclng, chinh sách phü hgp, kjp thai. 

4. Xem xét thng nht v chfl truang giâi quyt mt s vi vic IOn, phirc tap, 
nhy cam lien quan den chirc näng, nhim viii cüa c quan, to chOc có ành huOng 
rng trong xã hi, bào dam dung quy djnh cüa Dáng, pháp lust cfla Nba nuOc. 

5. Khi c.n, Ban ThuOng v1I Tinh fly trao dM vOi các dâng doàn, ban can sir 
dàng ye nhim vii cfla Co quan, to chic lien quan và phôi hqp giài quyêt các van dê 
có lien quan; tnrèng hqp có " kiên kliác nhau thI báo cáo Bô ChInh trj, Ban BI thu 
xem xét, quyêt djnh. 

Diu 17. Vol Bang fly Cong an Trung trong và các dãng fly tric thuc 
QuânflyTrungirongcoliênquan 

1. VOi Dáng u' Cong an Trung ucmg là quan h phi hçip trong lânh dao 
thirc hin nhim vii bão dam an ninh chInh trj, gi gin trt tir, an toàn xã hi và xây 
drng 1irc lucmg COng an nhân dan 0 tinh; phôi hcrp trong chi dao  cong tác dãng, 
cong tác chInh trj và cong tác quân chflng trong lirc 1uçmg Cong an dja phuong. 

2. VOi Dãng ur Quân khu II là quan h phM hqp trong lãnh dao,  chi  dao, 
huOng dan ye xây dirng nên quOc phông toàn dan, the trn quôc phông toàn dan 
gàn vOi the trn an ninh nhân dan, cOng tác quân sir dja phuong, xây dirng Içrc 
h.rçmg b di dja phuong và dan quân t1r v, thirc hin chInh sách hu phuong quân 
di; phôi hçp thrc hin duOng ilôi cfla Dãng, chInh sách, pháp lut cfla Nba nuOc 
trong Quan khu. Tinh fly có trách nhim lânh dao  th1rc hin nghj quyêt cfla Dáng 
u Quân khu ye nhim vi quân sir, quôc phông trong da phu(mg mInh. 

3. VOi Dâng fly B Tu lnh B di Bien phông là quan h phi hçip trong 
lãnh dao,  chi do nhim vii bâo v chfl quyên, an ninh biên giOi quôc gia; cong tác 
dâng, cOng tác chInh trj cfla B di Biên phông tinh. 

f)iu 18. VOi các tinh fly, thãnh fly và dãng fly khác triuc thuc Trung trong 
Là quan h ph& hcip v các ni dung sau: 

1. Vic t chirc quail trit và nghiên ciru, hpc tp các chi thj, nghj quyt, quy 
dinh cfla Trung uong, cfla cap u' dja phucing có lien quan và vic bôi duO'ngnhn 
thflc ye Dãng, bOi duong l luán chinh trj cho dâng viên mOi, bOi duàng cap uS' 
viên... cho di ngfl can b, dâng vien dang cong tác trên dja bàn khi có yeu câu. 

2. Cong tác xây drng t chtrc c s& dâng, quãn iS' dâng viên & nai cu trfl và 
kiêm tra, giám sat các to chflc dãng dóng trén dja bàn. 

3. Chfl dng thông báo vOi các dãng fly trrc thuc Trung uang cO t chflc 
dàng dóng tren dja bàn các nghj quyêt, quyêt djnh lien quan den tInh hInh phát 
triên kinh te - xa hôi, an ninh, quOc phông, môi truOng, dat dai, tâi nguyen, dan sO - 
ké hoach hoá gia dInh... dé phôi hcip chi dao  thirc hin. 
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Diu 19. Voi Dãng doãn Hi ding nhãn dan tinh, Ban Can sir dãng Uy 
ban nhân nhân tinh và Doãn Di biêu Quôc hi tinh 

Dâng doàn Hi dng nhân dan tinh, Ban Can sir dâng Uy ban nhân nhân tinh 
tuân thu sir länh do, chi dao  cüa Tinh üy, Ban Thu&ng vv và Thu'äng trrc Tinh 
üy; báo dam lành do, chi dao  Hi dông nhân dan và Uy ban nhân dan tinh hoân 
thành tot các chirc näng, nhim vii duçc giao. 

1. Vth Dãng doân Hi dng nhãri dan tinh: Dâng doàn Hi dông nhân có 
trách nhiêm chuãn bj hoc lânh dao,  chi  dao  Thiiô'ng tric Hi dông nhân dan 
chuân bj cac ni dung xin kiên Tirih üy, Ban Thung vi Tinh üy ye cong tác bâu 
cü Hi dOng nhân dan, xây dçrng, kin toàn to chi:rc Hti dOng nhân dan; nhtfrig 
djnh hirrng, chü trLrng quan trQng trong chung trInh hot dng, chucing trInh các 
kS' hçp va nhüng quyêt djIIh quan trçng cüa Hti dOng nhân dan ye kinh tê - xa hi, 
ngân sách, quOc phông, an ninh; chê d, chInh sách và di song ci:ia Nhân dan a 
dja phu'cmg; nhüng van dê ye tO chüc hành chInh Va CC ni dung khác Co lien quan 
ducic nêu tai  Diêu 1, Diêu 2 và Diêu 3 cüa Quy ché nay, truic khi trInh Hi dông 
nhân dan quyêt djnh; phôi hcip Ban Can sir Dãng Uy ban nhân dântinh chü dng 
1a ch9n nhftng van dé xét thây quan trçng, nhy cam hoc cOn nhiêu kiên khác 
nhau dê báo cáo xin kiên Ban ThtiOng vi Tinh u truac khi dua ra xem xét thâo 
luân; lãnh dao  bào dam su thông nhât dOi vói các chü truang, nghj quyêt cña Tinh 
u' khi can có sir biêu quyêt cia dai  biêu Hi dông nhân dan. 

2. Vai Ban Can sçr Dâng Uy ban nhân dan tinh: Ban Can sir dãng U' ban 
Nhân dan có trách nhim chuân bj ho.c lAnh do, chi dao  U' ban nhân dan chuân 
bj nhng ni dung, van dê can trinh Ban Chap hành, Ban Th.rmg vii, Thi.thng trirc 
Trnh uy thuôc pham vi chuc näng, nhiém VU CO lien quan cac nôi dung duac nêu 
tai Diêu 1, Diêu 2 và Diêu 3 cüa Quy ché nay. Tham mi.ru, dê xuât và ci the hoá 
kjp thai các chü trumg, nghj quyêt, chi thj cüa Tinh uS' trên cac linh virc thuc sr 
diêu hành cüa Uy ban nhân dan thành chwing trInh, kê hoach dé to chuc thirc hin. 
DOn doe, kiêm tra vic thic hin các nghj quyet, chi thj, kêt 1un cüa Tinh uS'; thirc 
hin chü truo'ng, nghj quyêt, chi thj cua Dàng, chInh phü, pháp lut cüa Nhà rnrac 
trên các linh virc thuc phm vi dieu hành cüa Uy ban nhân dan. Chuân bj hoic 
phôi hcip vói các ci quan liCn quan chuân bj nhân si,r lãnh dao  chü chOt các co 
quan thuc khOi chinh quyên thuc din Ban Thuäng vii Tinh uS' quàn  iS' dê trInh 
Ban Thi.r&ng vii Tinh üy; thirc hin các chInh sáeh, ché do dôi vói can b thuc 
din Tinh uS' phân cap qân iS' cho Ban Can sr dâng Uy ban nhân dan tinh. 

3. VOi Doàn di biu Quc hi tinh: Tinh üy, Ban Thuang vi và Thung 
trrc Tinh üy iãnh do hot dng cüa Doàn d?i  biêu Quôc hi tinh thông qua các 
dông chI Truang, Phó TruO'ng Doàn và eáe di biêu Quôc hi là Uy viên Ban 
Thithng vi, Uy vien Ban Chap hành Dãng b tinh; to diêu kin thun li cho 
Doàn dai  biêu QuOc hi tinh va cac dai  biêu Quoc hi thirc hin nhim vii theo quy 
djnh cña pháp 1ut. 

Diu 2O VOi Ban Can sr Dãng TOa an nhân dan tinh, Ban Can sir Ding 
Viên kiêm sat nhân dan fink 

1. Ban Can sir Dâng TOa an nhân dan tinh, Ban Can sir Dâng Vin kiêm sat 
nhân dan tinh tuân thU sir lãnh dao, chi dao cUa Tinh Uy, Ban Thu?mg v11 vã 
Thumg trirc Tinh Uy; bão dam lãnh dao, chi dao TOa an nhân dan, Vin kiêm sat 
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nhân dan tinh hoàn thânh t& các chrc näng, nhim v11 trong boat dng tu pháp vã 
thirc hin các nhim v1i cái cách tu pháp. 

Djnh k' hang tháng hoic hang qu, Thu?mg trxc Tinh üy lam vic hoc giao 
ban vi lanE dao  Vin kiêm sat nhân dan, Tôa an nhân dan tinh và các Co quan ni 
chInh dé nghe kêt qua boat  dng và nhQiig van dê can quan tam lãnh dao,  chi  dao 
cüa TinE üy dôi vOi cong tác cüa các Co quan nay. 

2. Ban Can sr dáng Toá an nhân dan, Ban Can sir dáng Vin kiém sat nhân 
dan có trách nhim chuân bj nhQng ni dung, van dé can trInh Tinh üy, Ban 
Thung vii, Thuèng trtrc Tinh üy ye các ni dung thuc chIrc nãng, nhirn vi ci:ia 
mInh có lien quan thrcrc nêu tai  Diêu 1, Diêu 2 và Diêu 3 cüa Quy chê nay. Lãnh 
do, chi dao  Toà an nhân dan, Vin kiêm :át nhân dan xây dirng và thirc hin quy 
chê phôi hqp vói Uy ban Kiêm tra Tinh u và các Co quan báo v pháp 1ut a dja 
phtrong. Chü dng báo cáo day dü, kjp th&i và chju trách nhirn ye tInh trung thirc, 
chInh xác, khách quan các ni dung báo cáo xin chñ tnrang ye xa l cac v11 vic, 
vii an theo quy djnh cüa B ChInh trj. 

Diêu 21. Vói Bang doàn Uy ban Mt trn To quc Vit Nam tinh, các 
doàn the chInh tr - xã hi Va Ban Thirong vy Tinh doàn 

1. Dâng doàn Jy ban Mt trn T quc Vit Nam tinh, các doàn th chInh tr 
- xã hi và Ban Thithng vii Tinh doàn tuân thu sir lânh dao,  chi  dao  cüa Tinh üy, 
Ban Thr&ng v11 và Thuing trrc Tinh uy; bão dam lãnh dao,  chi  dao  Mt trn To 
quOc Viêt Nam tinh, cac doán the chinh tr - xã hi và Tinh doàn dôi mói nci dung, 
phuong thirc hoat  dng, phát huy vai trô eüa các tO chirc trong thrc hin các chü 
truong, dithng lOi cüa Dãng, chInh sách, pháp 1u.t cüa Nba mrOc; phán ánh tarn tu, 
nguyen vong chinh dáng cUa các tang lap nhân dan vâi Dãng, tham gia xáy dirng 
Dãng và h thông chInh trj trong sach,  vUng  manh. 

2. Dãng doàn Mt trn T quc và các doán th chmnh trj - xã hi, Ban 
Thung vi Tinh doàn có trách nhirn länh dao,  chi  dao  Ban Thuè'ng trrc Mt trn 
TO quôc, Ban Thumg vi các doàn the chinh tn - xâ hti chuân bj iihung ni dung 
thuc chirc nàng, nhim vii cüa minh dugc nêu tai  Diêu 1, Diêu 2 và Diêu 3 cña 
Quy ché nay dé trInh Ban Chap hành, Ban Thung vi, Thuang trirc Tinh üy. Chi 
dao Ban Thu&ng trçrc Mt trn TO quOc và Ban Thuang vi7i các doàn the chInh trj - 
xâ hi thirc hin cac chuong trInh, kê hoach  cong tác và nhQng boat  dng Rrn do 
U' ban Trung uong Mt trn TO quôc Vit Nam yà Trung uong các doàn the chinh 
trj - xà hi triên khai; cOng tác tp hqp, yân dng doan viên, hi viên và quân 
chüng Nhân dan thirc hin các nhim v11 phát trien kinh tê - xã hi, quôc phàng, an 
ninh trên dja bàn tinh. 

Biu 22. Bi vó'i Bang doàn Lien hip các Hi Khoa hQc và K5 thut tinh 
1. Dâng doãn Lien hip CáC Hi Khoa h9c và K thut tinE chip hânh sir iãnh 

dao, chi  dao  cüa TinE üy, Ban Thuang yu, Thuang trirc Tinh üy; bão dam lãnh dao, 
chi dao  Lien hip các Hi Khoa h9c và K thut tinE phát buy tOt yai trô, trách 
nhim cua trng hi, chj hôi yà các cá nhân cüa Lien hip các Hôi Khoa h9c yà K 
thuât tinE. 

2. Dâng doàn Lien hip các Hi Khoa hçc và K thut có trách nhim tham 
muu, dê xuat vâi TinE üy, Ban Thuang vi, Thuang tri1c Tinh üy nhQng yân dê lien 
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quan den du&ng lôi, chinh sách phát trin cüa tinh, nhât là vic phát trin khoa hc 
và cong ngh, xây drng và phát triên di ngü trI thüc khoa h9c - cong ngh 'à các 
nhim vii khác lien quan den chirc nàng, nhim vi cüa Lien hip các Hi Khoa h9c 
và K5 thut tinh. Chü dng chi dao  co quan Lien hip hi tham mixu tix van, phãn 
bin, giám djnh xâ hOi  dê gOp phân vào xây drng chU truog, du?ng lOi, chInh 
sách và các chizcing trInh, dir an lan cüa tinh. 

Diu 23. Vai các cp üy tru'c thuOc Tinh üy 
1. Tinh üy ma trirc tip, thu'ông xuyên là Ban Thumg vi Tinh üy lanh dao, 

chi dao  toàn din Cong tác dôi vOi các cap üy, to chi'ic dàng tri7rc thuc. Thithng 
xuyên kiêm tra, giám sat, don dôc vic thirc hin nhim vi chinh trj, kp thai tháo 
gä khó khan, vuâng mac, tao  diêu kin dê các cap üy, to chüc dàng phát buy tinh 
chü dng, sang tao,  hoàn thành tot chüc näng, nhirn v11 dugc giao. 

2. Tinh üy, Ban Thuang vçi, Thuang trrc Tinh üy bão dam duy tn si.r länh 
dao tuyt dôi và trtrc tiêp ye mçi mt cüa Bang dôi vai quân di, cong an; näm và 
chi dao các van dê cc mat, trçng yêu ye quOc phông, an ninh & dja phuong. 

3. Ban Thu&ng vçi, Thu&ng trrc TinI üy thu&ng xuyên chi dao,  kiêrn tra các 
huyn üy, thj üy, thânh ñy và các dãng üy trirc thuc; thông qua các co quan tharn 
muu, giüp vic Tinh üy và các dông chi cap üy viên ducvc phân cOng phii trách dâng 
b trirc thuc dê nàm tInh hinh các mt cOng tác cüa các dâng b trrc thuc; kp th&i 
khäc phiic các hn chê trong qua trinh to chàc thirc hin các ngh quyêt, quy djnh, chI 
thj cüa Bang và cho chü tnrcing xir 1 nhüng van dê phüc tap  nay sinh & tang dla 
phuong, co quan, don vj. 

4. Các cp ày trçrc thutc phài chju trách nhim trithc Tinh ày, Ban Thu&ng 
vii Tinhüy ye toàn b hoat dng a dja phuong, co quan, dcm vj rnInh; kip  thai to 
chàc triên khai có hiu qua các nghj quyêt, quy djnh, chi thj càa Bang và chInh 
sách, pháp lut cüa Nlaà nuâc. 

5. Ban Thu&ng vii, Thu&ng trirc Tinh ày lam vic trirc tip vâi tp th Ban 
Thuang vii các dâng b tryc thuc theo djnh kS'  ho.c dt xuât và khi thây can thiêt 
dê kiêm tra, giám sat tInh hInh thuc hin các nghj quyêt, chi thj càa Bang; nghe 
tInh hInh boat dng cüa các dãng b và dnh hu&ng các mt cOng tác ian, xü 1 kjp 
thai nhng van dê xãy ra có lien quan dOn dja phuong, don vj. 

Diu 24. Wri các co' quan chuyên trách tham mu'u, giáp vic Tinh ày vã 
các do'n vi  si.y nghip truyc thuc Tinh ày 

1. Vâi các co quan chuyOn trách tham mu'u, giüp vic Tinh ày. 
a) Ban Thu&ng vii, Thu&ng trirc Tinh ày chi dao  cht chë, toàn din boat 

dng cüa các co quan chuyen trách tham mu'u, giüp vic Tinh ày gan v&i cOng vic 
càa cap ày; phát buy day dü trách nhim và näng lirc cüa mOi Ca quan dO tham 
mini, giüp vic cho Tinh ày, Ban Thu&ng vi Tinh ày lânh dao,  diOu hành và to 
chrc thirc hin Các cOng viêc càa Bang b tinh; thuang xuyOn chäm lo xây dung dO 
ngày càng hoàn thin bi may cãc co quan chuyOn trãch tham muu, giüp vic Tinh 
ày và nâng cao chat hrçing vn hành b may dâng. 

b) Các co quan chuyOn trách tham mini, giàp vic Tinh ày chju trách nhirn 
tnr&c Tinh ày, Ban Thu&ng vii Tinh ày ye thirc hin nhim vi duçc giao và nhurig 
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quyêt djnh cüa rnInh. Kjp thai giái quyt nhthTlg vn d nhy cam, phüc tap, dct xuât 
phát sinh theo thâm quyên. 

c) Djnh kS'  hang qu, dng chj Phó BI thu Thithng trrc Tinh üy to chirc giao 
ban vâi lãnh dao  các c quan chuyên trách tham rnru, giiip vic Tinh üy dê kiêrn 
diem cOng vic dà qua và djnh huâng cong tác trong thai gian tâi phü hpp vi 
chucing trmnh chung cüa cap Oy. Các cci quan chuyên trách tham muu, giüp vic 
Tinh üy phái dê cao trách nhim, chü dng to chirc cong vic cOa mInh theo chi'rc 
näng, nhim vi, dông thài 1ira ch9n nhng van dê can thiêt dê xin kiên Thuxng 
trrc Tinhüy. 

d) Thi.r&ng trirc Tinh üy ma trirc tiep là dng chI Phó BI thu Thi.rô'ng trirc 
thu&ng xuyên chi dao  Van phông Tinh üy, dê Van phông thirc sir là c quan tharn 
miru tong hqp, phc vu su diêu hành, to chic cong vic cOa cap üy và lam cOng tác 
thông tin phic vi.i lành do. Chi do de Van phông và các c quan chuyên trách 
tham mixu, giüp vic Tinh üy lam tOt cOng tác dào tao,  bôi du0ng can b, day manh 
rng diing Cong ngh thông tin, dôi mi lê lôi, phuoiig pháp lam vic; Co chê d và 

chInh sách hcip 1 dê dng viên, khuyên khIch can b cong tác tai  các co quan 
chuyên trách tham muu, giip vic Tinh üy. 

2. Vâi các do'n v sr nghip trçrc thuc Tinh üy (Báo Lao Cai, Trung ChInh 
trj tinh). 

a) Ban Thithng v11, Thi.thng trirc Tinh üy chi do cht chë, toàn din hoot 
dng cüa Tru&ng chInh trj tinh, Báo Lao CaL 

b) Trueing chInh trj tinh, Báo Lao Cai chju trách nhim trirâc Tinh Oy, Ban 
Thithng vii Tinh üy ye thrc iin nhim vii dugc giao. Thrc hin nghiêm ché d 
thông tin báo cáo theo quy djnh. 

Diêu 25. Dôi vó'i các ngành, các ccr quan chuyên mOn cp tinh 
Tinh üy và Ban Thu&ng v11 Tinh üy lành dao,  chi  dao  các ngành, cci quan 

chuyên mon cap tinh bang các chü truong, chInh sách, nghj quyêt, quy djnh cüa 
Dàng, cüa Tinh üy, thông qua các cap üy, to chüc dãng tr%rc thuc; dOi vài các 
ngành, Co quan không có dai  din trong cci câu Ban Chap hành Dâng b tinh, thirc 
hin phân cOng dông chI Uy viên Ban Chap hành ph1i trách, theo dOi, bão dam phii 
hçip v0i yêu câu nhim vi. 

CHU'NG IV 

NGUYEN TAC VA CHE D LAM VIC 
A Theu 26. Nguyen tac lam vlçc 

1. Tinh Uy, Ban Thung vii, Thuäng trçrc Tinh üy lam vic theo nguyen tàc 
t,p trung dan chü, tp the lành dao, cá nhân phu trách; thiêu so phi,ic tüng da sO, 
cap diiâi phc tüng cap trên, Ca nhan phc tüng tO chic; chap hành nghiêm Cuong 
ITnh, Diêu lêDãng, các nghi quyet, quy djnh, chi thj cüa Trung uo'ng, cüa Tinh üy 
và Nghj quyêt Dai  hi  dai  biêu Dáng b tinh. 

2. Ca nhân dirçic quyn phát biu và bâo hru kién cüa mInh, nhi.rng phâi 
chap hành nghj quyêt cüa tp the. Y kiên báo liru có the ducic phán ánh len cap tren 
nhung không ducic tuyên truyên, phô biên ra ben ngoài. 
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3. Bão darn sir lânh dao  toàn diên, thng nh.t cüa Tinh üy, Ban Thuô'ng vi 
Tinh üy; phát huy src manh  cüa Ca h thông chInh trj. Thirc hin nguyen täc tp 
trung dan chU, tp the lãnh dao,  dông thôi nêu cao tInh chü dng, sang tao,  t1r chju 
trách nhim cüa mi cá nhân, nhãt là nguii dung dâu. Thrc hin phân cap, phân 
quyên gàn vài tang cu&ng kiêm tra, giárn sat. 

Diêu 27. Thirc hin chirong trInh cong tác 
1. Tinh üy, Ban Thi.thng v11, Thuing trirc Tinh üy lam vic theo chro'ng 

trInh, ké hoach  cong tác dã dugc tp the thông qua; theo chi do cüa Trung uong 
ho.c khi có yêu câu dot xuât. 

11th üy có chuong trInh cong tác toàn khóa và hang näm. Ban Thu&ng vii 
TinE üy lam vic theo chuong trInh cong tác toàn khóa, hang nãrn, 6 tháng, hang 
qu, hang tháng (co diêu chinh khi can). 

2. Van phông Tinh üy phM hp vi các co quan chuyên trách tharn misu, gil.ip 
vic cüa Tinhüy, các Co quan chuyên mon cüa Hi dông nhân dan, Uy ban nhân dan 
tinh và các co quan, don vj, dja phuong lien quan xây drng chuong trInh lam vic 
cüa TinE ñy, Ban Thu&ng vii, Thix?ng trirc Tinh üy trong t1rng thai gian cii the. 

3. Uy vién Ban Ch.p hành, Uy viên Ban Thithng v1, Thii&ng trrc Tinh üy 
trên co s& chrnmg trInh cong tác cüa Tinh üy, Ban Thi.rng vi Tinh Uy, chü dng 
xây dmg chuong trInh, kê hoach cong tác cña rnInh, tang cu?mg lam vic vói cap 
duâi và co sâ; thithng xuyên tiêp xic vâi can b, dãng viên và Nhân dan. 

Diu 28. Chê d hi nghj cüa Tinh üy, Ban Thiro'ng vy Tinh üy 
1. Tinh üy h9p thi.thng 1 ba tháng rnt ln, khi Ban Thurng vçi thy can 

thiêt ho.c khi có trên 1/3 Uy viên Ban Chap hành Dàng b tinh dê nghj thl Ban 
Thumg v11 quyêt djnh triu tp hi nghj Tinh üy dt xuât. Ban Tht.rimg vii Tinh üy 
h9p thithng 1 it nhât 01 lânitháng, h9p &)t xuât khi can do Thithng trirc Tinh iiy 
chuân bj ni dung và triu t.p. Hi nghj Tinh üy, Ban Thumg vi phãi có it nhãt 
2/3 tong so thành viên tham d. 

Các t:y viên Uy ban Kim tra 11th Uy không là Tinh Uy viên di.rc mi dir 
hôi nghj Ban Chap hành Dàng b tinh (tth ni dung can h9p riêng). Thy theo ni 
dung, Ban Thung vi.i Tinh üy có the mi mt so dông chI thu trung các sâ, ban, 
ngành không phái là Tinh üy viên có lien quan den ni dung hi nghj dr h9p Va 

báo cáo vâi Tinh üy tai  hi nghj (neu thây can thiêt). 
2. Ban Thung vii, Thithng tnrc Tinh üy Co trách nhirn chuân bj hi nghj 

Tinh üy, Ban Thuing vi Tinh üy; xác djnh rO mic dich, yêu câu, ni dung, pham 
vi cüa mi hi nghj; phân cong Uy viên Ban ThuOng vi Tinh ñy chü tn và to chirc, 
cá nhãn CO trách nhiêm chuân bj các dê ár:. Các to chuc, cá nhân dugc giao chuân 
bj dê an phiic vii hi nghj phái hoàn thành kjp thOi, có chat luqng. DOi vâi nhthig 
van dê dt xuât, chua CO trong chuong trInh hi nghj, neu xét thây quan tr9ng vã 
cap thiêt, co quan, don vj chü trI báo cáo Thumg trçrc TinE üy ho.c Ban Thuäng 
viii TinE Uy xem xét, quyêt drnh. 

3. Các don vj duçic phân cong chun bj phãi gui tai 1iu phiic vi hi nghj 
den Van phông TinE üy truâc k' hçp It nhât 03 ngày dê thâm djnh; Van phOng 
TinE üy gui giây m?i và tài lieu hi nghj den các thành viên tru&c kS'  h9p 03 ngây, 
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dM vOi hi nghj Tinh üy và trLrOc 02 ngày di vó'i hi nghj Ban Thurng vii Tinh üy 
(trü trung hçip hi nghj dt xuât). 

4. Các hi nghj do các si, ban, ngành, doàn th cüa tinh triu tp có thành 
phân bI thu các huyn, thj, thânh uST, dãng üy trirc thuc dêu phái xin kiên chi 
dao cüa Thuông trirc Tinh üy. 

5. Tin hành hi ngh 
a) Hi nghj lam vic theo chuo'ng trInh dã &rVc  thông qua; cáctài 1iu duc 

g1ri truOc dê dai  biêu nghiên cüu, kiên tham gia thão 1un can ngäri gun, ding 
trQng tam, the hin rô quan diem cüa mInh; nêu không trrc tiêp phát biêu kiênthI 
sira cha, bô sung trrc tiêp vào van bàn, hoc kiên phát biêu dã chuân bj bang 
van bàn g1ri lai  Van phông Tinh üy (hoc ca quan chü trI) tong hqp. 

b) Hi nghj Tinh üy do Thu&ng tr1rc Tinh üy chü trI, Hi nghj Ban Thithng 
vii Tinh üy do dông chI BI thu chü tn (nêu di vng, dông chI Bi thu üy nhim cho 
dông chI Phó BI thu Thumg trrc chü trI). Sau khi thão lun, chü tn hi nghj kêt 
lu.n nhQ'ng van dê dã thâo Iun thông nhât Va biêu quyêt thông qua theo quy djnh 
cüa Diêu l Dàng. 

.' A A Dieu 29. Che d9 thong tin, bao cao 
1. Van phông Tinh iiy chü trI, phi hçrp Ban Tuyên giáo Tinh ñy có trách 

nhim cung cap day dü, kjp thai các thông tin theo quy djnh và nhüng van dê nôi 
bt hang tuân cüa Dang b cho các dông chi Tinh üy vien. 

2. Dinh kS'  hang tu.n, tháng, qu, 6 tháng, nãm, các huyn, thj, thành ày, ban 
can sr dàng, dâng doàn, dãng ày tr1rc thuc Tinh ày, các c quan chuyên trách 
tham mi.ru, giñp vic Tinh ày, Ban Thung vi Tinh doàn, thu truàng các c quan 
cap tinh báo cáo (bang van bàn) vOi Ban Thung vu 1mb ày ye tInh hInh, kêt qua 

triên khai thc hin các chü truang, di.thng lôi càa Dáng, chInh sách, pháp Iu.t ci.ia 
Nhà nuâc, các nghj quyêt, chi thj, van bàn chi dao  cüa Tinh ày, Ban Thi.thng vv, 

Thumg truc Trnh uy va viêc thuc hiên nhiêm vu chinh tn di.rcic giao Khi Co tinh 
hInh, cong viêc dot xuât, cap thiêt hoc vuçYt qua thâm quyên phãi kjp thi báo cáo 
xin kiên chi dao  càa Thu&ng trirc, Ban Thithng vi Tinh ày. 

Diu 30. Ch d ban hành, quãn ly van ban 
1. Nghj quyt, quyt djnh càa TinE ày, Ban Thix&ng vi phài có trên 1/2 so 

thành viên dirnng nhim tan thành. Trong mit so trirng hçp, do n)i dung van dê phâi 
giãi quyêt không phirc tap hoc không to chàc h9p Ban Thithng v dugcthI Thuing 
trçrc Tinh ày chi dao Van phông Tinh ày gui xin kiên Ban Thu&ng vi bang van bàn 
(niêng dôi vth cong tác can b, do Ban To chirc Tinh ày thic hiên vic xin kién), khi 
có trén 1/2 thành vién Ban Thuèng vi duang nhim tan thành thI kiên qua ban do 
coi nhir nghj quyêtcüa cuc hçp; tru?Yng hop, tuy dã cO trên 1/2 thành vien tan thành, 
nhung cOn cO kiên khác nhau v nMng vn d quan tn9ng thi cn dua na hQi nghi 
Ban Thu&ng vv thão lun, tao  sr thông nhât tnrcc khi quyêt djnh. 

2. Các k& 1u.n và quyt djnh xà 1 cong vic càa Thu&ng trirc Tinh ày duçc 
Ban ThuOng vi TinE ày ày quyên dêu duct van bàn hóa disri danh nghia cüa Ban 
Thithng vi Tinh ày và ducic gCri den các tO chüc và cá nhân có nhim vii thirc hin. 
Các kiên chi dao  cüa Thung truc Tinh ày có tInE don dôc, nhäc nh trong giâi 
quyet cong viêc hang ngày và gia hai ki hp càa Ban Thung vii; các quyêt djnh 
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xü 1 ci the cüa mi dông chi thàiTh viên trong Thtthng trirc khi 1y danh nghIa 
Thixông truc Tinh üy dé giâi quyêt cong vic déu phãi do Van phông Tinh üy 
thông báo bang van bn (tth nhftng trung hqp các dông chI Thung trçrc Tinh üy 
can chi dao  hoc xir 1 trirc tiêp và không yeu câu ra van bàn). 

3. Các k& 1un, quyt dinh, các van bàn chi dao  cüa Tinh üy, Ban Thithng 
vii, Thu&ng tr1rc Tinh Uy phãi báo dam dung the thüc, the l°ai  van bàn cüa Dâng, 
k ban hành diing thâm quyên và duçc phát hành, quán 1, luu trti theo quy djnh 
hiên hành. 

Diêu 31. Thirc hin ch d tir phê bInh và phê bInh 
1. Hang nãm, tp th Ban Thi.ring v11, Thuing trirc Tinh üy Yà các dông chI 

BI thu, Phó BI thu, Uy viên Ban Thithng vii Tinh üy tiên hành kiêm diem tir phê 
bInhvà phé bInh theo quy djnh. Ket qua kiêm diem duçic báo cáo tai  hi nghj Tinh 
áy dê lay kiên gop và giri ye B Chinh trj, Ban BI thu theo quy djnh. 

2. Uy viên Ban Ch.p hành phãi guang mu tham gia sinh hot dàng, thi.thng 
xuyên tir phê bInh và phê bInh theo quy djnh. 

3. Cui nhim ks', Tinh üy kim dim cong tác lãnh do, chi dao;  Uy viên 
Ban Chap hành, Uy viên Ban Thithng vi, Thithng trirc Tinh üy tiên hánh tir phé 
binh và phé bInh gàn v&i kiêm diem dánh giá kêt qua thijc hin nghj quyêt d?i  hi. 

Diui 32. Ch d di cong tác co' s&, tiêp xüc vói can b, dãng viên và 
Nhân dan 

1. Hang näm, Ban Thumg vçi Tinhüy lam vic vOi Ban Thuäng vli các dãng 
b trirc thuc Tinhüy dê nàm tInh hInh và tAng cuà'ng cOng tác lAnh do, chi dao. 

2. Thànhviên Thuông trirc Tinh üy chü dng xây dirng kê hoach  lam vic v9i 
Mt trn To quOc Vit Nam, các doàn the chInh trj - xA hi tinh và tiêp xuc, dôi tho?i 
vâi Nhân dan. 

3. Uy viên Ban ChAp hành Dáng b tinh chü dng bô trI, sap xêp cong vic, 
dành It nhât 1/3 thi gian dé di c sà và các dn vj trirc thuc nãm tInh hInh, chi 
do, kiêm tra, giám sat, don dOc thirc hin chü tnrong, chInh sach cüa Dâng, pháp 
lut cüa Nba nuóc; lang nghe tam tLr, nguyen vng, dê xuât, kiên nghj cüa Nhân 
dan, qua do, giüp CY sâ và các dn vj trirc thuc kjp thai tháo g nhüng khó khàn, 
vuâng mac. 

Diu 33. Ch d kim tra, giám sat 

1. Ban ChAp hành, Ban Thung v11 Tinh üy có k hoch kiêm tra, giám sat 
hang näm hoäc kiêm tra, giám sat theo chuyên dê. Chi do các cc quan chirc näng 
lam tot Cong tác kiêm tra, giám sat cña Dâng trong Dãng b. 

2. Các dông chI Uy viên Ban ChAp hành Dãng b tinh, Uy vien Ban Thung 
vi Tinh u có trách nhiêm kiêm tra và chi dao kiêm tra dcin vj ducic phân cOng phii 
trách, ye vic thirc hin nghj quyêt, chi thj cüa cap trén và chuc näng, nhim viii cUa 
cAp minh. 

3. Sau khi thi.rc hiên các k hoach kim tra, giám sAt phAi bAo cáo Ban 
Thung v Tirth uS'; dông thai có thông báo kêt qua kiem tra cho các doi vi rOt kinh 
nghim, chi do và to chirc thirc hin; biêu ducing nhüng to chirc, cA nhân châphành 
tot, xlr iS' k5' lut nhüng to chuc và cA nhân khOng chap hnh, lam trái nghj quyet. 
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4. Uy ban Kim tra Tinh üy có trách nhim giüp Ban Thi.rông vi Tinh üy 
kiêm tra, giám sat các to chirc dáng, can b, dáng vien thirc hin nghj quyêt, quy 
djnh, chi thj, thông báo, két 1un cüa Tinh üy, Ban ThuOng vi Tinh üy; báo cáo kêt 
qua kiêm tra, giám sat vâi Ban Thuông v11 Tinh üy cho kiên chi do. 

Diu 34. Ti churc s kt, tng kt các nghj quyt, chi thj, quy dnh, kêt 
Iun cüa Trung tro'ng và dja phtrong 

1. Can cir quy djnh vá yeu c.0 cong tác Iãnh dao,  chi do, Ban Thuäng vi 
Tinh iiy ban hành chuong trInh, kê hoch vá chi do so kêt, tOng kêt vic thrc hin 
nghj quyêt, chi thj, quy djnh, két 1un cüa Trung uong vá cüa Tinh üy; báo cáo vó'i 
Trung uong và thông báo cho cap üy, tO chirc dáng trirc thuc. 

2. Các nghj quyt, chi thj, quy djnh, kt 1un cüa Trung uong và cüa Tinh üy 
thuc ngánh, 11'nh virc nào thI Ban Thumg vii Tinh üy giao cho Co quan Co lien 
quan chi trI chju trách nhim chuân bj ni dung so két, tOng két. Nhüng van dê 
lien quan nhiêu co quan, ban, ngành, doàn the, dja phuong thI Ban Thung vii giao 
mt co quan chü trI, phôi hgp vi CáC co quan, don vj lien quan hoc thánh 1p tO 
cOng tác dé chuân bj ni dung so két, tong kêt. 

CHTJONG V 
DIEU KHOAN THI HANH 

Diu 35. Ti chirc thyc hin 
Các dcng chI Uy viên Ban Ch.p hành Dáng b tinh, Uy viên Ban Thithng 

viii, BI thu, Phó BI thu TInh üy và các cap fiy, to chirc dáng trrc thuc Tinh üy có 
trách thim thirc hin nghiêm chinh Quy ché nay. 

Van phOng Tinh üy chü trI phi hçp vâi Ban To chirc Tinhüy, Uy ban Kiêm 
tra Tinh üy và CáC co quan lien quan giáp Tinh üy, Ban Thung vi Tinh üy theo 
dôi vic thirc hin Quy chê, dé xuat sra dôi, bô sung khi can thiêt; cuOi nhim k' 
tong kêt, dánh giá thc hin Quy chê./. 

Noi nhân: 
- B ChInh tn, Ban BI thir, 
- Các dlc Uy viên Ban Chap hành Bang b tinh, 
- Các ban dãng, dang doân, ban can sir dang, 

dãng Uy tnrc thuOc Trung hong, 
- Các huyn, thi, thành üy, dãng üy trrc thuc, 
- Các ban can sir dãng, dãng doân trirc thuc, 
- Các ccx quan chuyên trách tham mini, 

giüp vic TiIIh üy; 
- MTTQ Vit Nam và các so, ban, 

ngãnh, doãn the tinh, 
- Các cl/c Uy viên Uy ban Kim tra Tinh uy, 
-  Lanh do Van phong Tinh üy, 
- Chuyén viên tong hçp (d/c Thanh), 
- Luu Van phông Tinh üy. 

T/M BAN CHAP HANH 

Bang Xuân Phong 
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