
DANG BO TfNH YEN BAT BANG CONG SAN VIIT NAM 
THANTI Uc YEN BAI 

* TP. Yen Bái, ngày3...ftháng 10 nàm 2022 

QUY BINH 
Chuc näng, nhim viii, quyên han, to chuc b may 

Co quan Van phông Thành üy Yen Bái 

- Can cü Diêu 1 Dàng Cong san Vit Nam; 

- Can cir Quy djnh s 46-QD/TW, ngày 03/12/202 1 cüa Ban BI thu 
Trung ucing Bang khóa XIII quy djnh chirc näng, nhim viii, quyn han,  t chirc 
b may ca quan chuyên trách tham mini, giUp vic huyn Uy, qun üy, thj Uy, 
thành Uy trrc thuc tinh üy, thành üy; 

- Can cirD an s 10-DAITUngay 21/10/2022 cüaBanThungv'iTinh 
uy ye vice dung thi diem mo hinh Ca quan To chuc - NQ1 vii, Ca quan Kiem 

- , , , 

tra - Thanh tra, Van phong Cap uy va Chmh quyen cap huyçn theo Thong bao 
Kt 1u.n s 1 6-TB/TW, ngày 07/7/2022 cüa B ChInh trj; 

- Can cü Quy dijnh s 03-QD/TU, ngày 3 1/01/2022 cüa Ban Thuông vi 
Thành Uy Yen Bái ye phân cap quãn 1 to chi'rc, can b; 

- Can cirNghj quyt s 59-NQ/TU, ngày 25/10/2022 cüa Ban Thu?mg 
vi Thành üy ye cOng tác to chüc, can b; 

Ban Thi.thng vii Thành u' Yen Bái quy djnh chirc näng, nhim v1i, quyn 
ban, to chirc b may Ca quan Van phông Thành üy nhu sau: 

Chirong I 
QUY BINH CHUNG 

Biu 1. Phm vi diu chinh và di ttrçrng áp diing 

Quy djnh nay quy djnh chüc näng, nhim vii, quyên han,  to chiirc bi may 
Ca quan Van phông Thành Uy Yen Bái. 

Biêu 2. Nguyen tãc tO chfrc 

1. Bào dam tham mini, phçic vi si lãnh do, chi dao  toàn din cüa Thành 
üy, trirc tip và thuô'ng xuyên là Ban Thuông vi, Thung trrc Thành üy trong 
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to chuc, dieu hanh cong vice lanh dao,  chi  dao  nhiçm vii chinh tr cua dia 
phi.rcing; dng th?yi không chng chéo, trüng lap chtrc näng, nhim V%i gitta các 
co quan tham muu, gii'ip vic Thành üy. 

2. Bô may tinh g9n, hiu 1irc, hiu qua; phü hcTp vói phân loai dan vj 
hành chInh, tInh hInh to chirc dâng và dàng viên. 

sO -QD/TU 
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3. Ban Thuing vçi Thành üy can cir tng biên ch diiçrc Ban Thung vi 
Tinh üy giao và yêu câu, nhim vii, Co CU can b, cong chirc, tiêu chun chrc 
danh, vj trI vic lam dã duçic phê duyt theo D an s 1 0-DA/TU, ngày 
2 1/10/2022 cüa Ban Ththng vi Tinh üy Yen Bái d xem xét, quyt djnh biên 
ch cüa co quan Van phông Thành üy bão dam tinh gon, can diôi giüa các co 
quan tham miru, giip vic Thành üy; tang cixô'ng phân cong kiêm thim mt so 

chirc danh. 

Diu 3. Mt s trách nhim và quyn hn chung cüa VAn phông 
Thành üy 

1. Chju trách nhim tnróc Thãnh üy, Ban Thix?ing vi.i, Thutmg trirc Thành Uy 
trong tham mmi, dé xuât vo'i cap üy và thirc hin chüc nang, nhim vii duçirc giao. 

2. Diiçc yêu câu cap üy, to chi'rc dãng trirc thuc Thành üy báo cáo, cung 
cap thông tin, tài lieu dé th%rc hin chüc näng nhim vi cüa co quan Van phong 
Thành üy. 

3. Duçc cir can b di,r các cuc h9p, hi nghj cüa cap ày, t chüc dáng 
trrc thuc Thành üy và các co quan có lien quan khi bàn v ni dung thuc 
linh vrc chuyên mOn do co quan Van phông Thành üy tham mixu, phii trách. 

4. Thrc hiên nhim vi, trách nhim, thâm quyên cUa chU the kiêm tra, 
, , . , . 

giam sat theo quy dnh cua Ban Chap hanh Trung ixong Dang ye cong tac hem 
tra, giám sat và k' 1ut cüa Dàng. 
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5. Thirc hiçn che d9 bao cao dnh ky, dçt xuat voi Throng trirc, Ban 
Thi.r6ng vii Thành üy và Van phông Tinhüy. 

Diêu 4. V tiêu chun chfrc danh và c0 cu lao dng 

Thc hin theo Danh miic và bàn mô tà vj tn vic lam cUa Van phông 
cap üy cap huyn thrqc ban hành kern theo Dé an so 10-DAITU, ngày 
21/10/2022 cüa Ban Thi.rO'ng vii Tinh Uy Yen Bái và các Quy djnh cüa cp có 
tham quyen. 

Chiro'ng II 
CHLC NANG, MIIM VIJ, TO CH1XC BQ MAY 

Diêu 5. Chuc nAng 

1. Là co quan tham mini, giiip vic Thành u, trirc tip va thu?iing xuyên 
là Ban Thii&ng v, Thithng trrc Thành üy trong t chirc, diu hành cOng vic 
länh d.o, chi dao,  ph6i hçp hoat  dng các co quan tham mizu, giUp vic Thành 
üy; là trung tam thông tin tong hcip phic vçi sir lânh do, chi do cüa Thành üy. 

2. Trrc tip quân 1 tài san, tài chInh cUa Thành üy và báo dam kinh phi, Co 

si vt cht, phuong tin và t chirc ph%Ic vii hoat dng cUa Thành üy, Ban Thuàng 
vçi, Thixèng trirc Thànhüy và CC Co quan tham muu, giiip vic Thànhüy. 
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Diu 6. Nhiêm vu 
1. Nghiên cfru, d xuãt và thi1rc hin 

a) Nghiên ciu, d xu.t va giüp Thành üy, Ban Thuông vii, Thuing trirc 
Thành üy xây dirng, th%rc hin quy ch lam vic và chuong trInh cong tác; sap 
xp chuong trmnh cong tác cüa Ban Thithng vii Thành üy, BI thu và các Phó BI 
thu Thành üy; thirc hin cOng tác dOi ngoai cüa Thành üy; phôi hap, diêu hôa 
hoat dng cüa CC co quan tham miru, giUp vic Thành üy phic vi lãnh dao, 
chi dao  cüa Thành üy. 

b) Tng hçp tInh hInh thirc hin cac nghj quyt, quyt djnh, chi thj, quy 
dnh, quy che cua cap uy cap tren va cua Thanh uy; hoat  d9ng cua cac capuy, 
co quan Dàng, Mt trn To quôc và các tO chirc chInh trj - xã hi thành phô dê 
báo CO Thung trirc, Ban Thung vi Thãnh üy. 

c) Là d.0 mi giüp Thuàng trirc Thành Uy xir 1 cong vic hang ngày; t 
chüc cOng tác thông tin phiic vii lãnh dao,  chi  dao  cUa Thuông trirc Thành üy, 
Ban Thu?mg vi và Thành üy; cung cap thông tin cho cp üy co SÔ, Co quan, to 
chüc thành phô theo quy djnh. Theo dOi, don dôc các to chi.'rc dàng, cap üy 
trlTrc thuc Thành üy, các co quan lien quan thirc hin ch d thông tin, báo cáo 
theo quy djnh. 

d) Tip nh.n, phát hành và quãn 1 các tài 1iu, van bàn dn và di. Quán 
1 tài lieu hru trtr Co quan cUa Thành Uy và Van phông Thành üy. To ch(rc triên 
khai, üng diing va quán 1 cong ngh thông tin trong cac co quan tham muu, 
gi11p vic Thành üy và t chirc co sâ dng trirc thuc; thirc hin cong tác co 
yu theo quy djnh. 

ci) Tip nhn và xir l2 don, thu gui dn Thành üy; tham mru, theo dOi, 
don dc vic giái quyt mt s don, thu duçic Thu?mg tr%rc Thành üy giao; phi 
hçip vâi CC co quan chrc näng t chirc tip Cong dan theo quy djnh. 

e) Là chU s hUu tài san cüa Thành Uy (bao gm các co quan tham mini, 
gii'ip vic Thành ày) theo üy quyn cUa Ban Thu&ng v1i, ThuOng trirc Thành 
uy. Bao dam dieu kiçn vat  chat, tal chmh phic vi hoat  dong cua Thanh uy, 
Ban Thu?ng vii, This?rng trirc Thành üy và các co quan tham miru, giUp vic 
Thành üy theo phân cOng, phân cap. 

g) T chi.rc phiic vii các hi nghj, cuc hp cüa Thành üy, Ban Thtthng 
vii, Thuông tWc  Thãnh üy; phôi hcp phiic v1i các hi nghj, cuc hop cUa các 
ban dáng, co quan thuc Thãnh üy; tham gia t chirc phitc vii Dai  hi Dàng b 
thành phô. 

h) Chü trI, ph6i hçip tham mini, giüp Thành üy, Ban Thuông viii Thành 
üy lãnli dao,  chi  dao  cOng tác tu pháp, ni chInh, phông, chOng tham nhüng, 
tiêu cue. 

i) So kát, tng kt cOng tác Van phông Thành üy. 
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2. Htró'ng dan, kiêm tra, giam sat 

a) Huàng dan, phôi hçp bôi dxOng nghip v cong tác van phông, cong 
tác tài chInh và cong ngh thông tin cho cap üy Ca s& vâ các co quan dàng trrc 
thuôc Thành üy. 

b) Huing dan, kim tra nghip vii van thu, km trtr cUa Co quan dàng, Mt 
trn T quc và các t chirc chInh frj - xã hi a thãnh ph và co sâ theo quy djnh 
cüa pháp 1ut v li.ru trft, các quy djnh cüa Ban BI thu, cUa Tinh üy và hi.râng 
dan cUa Van phông Trung licYng Dãng. 

c) Kim tra, giám sat vic thu, np và sir diing dàng phi a các tt chtrc Co 

sâdáng.
• 3. Tham dnh, tham tra 

a) D an, van bàn cüa cac ca quan, to chirc tnro'c khi trInh Thành üy, Ban 
Thi.rang v'i, Thuong trrc Thanh uy ye: Yeu cau, phm vi, quy trinh, tham 
quyn ban hành va the thirc van bàn. 

A • • p • .2, • • 2, 
b) Chu tn, phoi hçip vai cac Ca quan lien quan tham dtnh  nçn dung de an, 

van bàn thuôc lTnh vrc kinh té - xa hi, nOi  chInh và các linh vuc khác khi duorc 
Thiiông trirc, Ban Thithng vii Thành üy giao truic khi trInh Thành ày, Ban 
Thuông vi1 Thành üy. 

4. Phôi hqp 

a) Vcii cac ban dang, cap uy, to chi.rc lien quan so ket, tong ket ye cong 
tác cUa Thành üy; so két, tong kêt và sàa dôi, bô sung quy chê lam vic cüa 
Thành Uy, Ban Thi.rông vii Thành üy. 

b) Vâi các co quan lien quan xây dirng, theo dOi vic thirc hin chü truang, 
ch dc,, nguyen tc quán l tài chinh, tài san cüa Thãnh üy; nm tInh hInh trong 
khi ni chInh, báo cáo kjp thai Thi.rang trrc, Ban Thumg vii Thành Uy. 

c) Vai các ban dàng, cap üy trirc thuc và các co quan, to chiirc lien quan 
tham muu, giüp Ban Thithng vi, Thithng trrc Thành üy chi do kiêm tra, giám 
sat, so kt, tng kt vic thrc hin nghj quyt, quyt djnh, chi thj, quy djnh, 
quy che cua cap uy cap tren va cua Thanh uy ye cong tac xay dmg Dang, kinh 
t - xa hi, quc phOng, an ninh, ni chInh... 

5. Thijc hin các nhim vu khác do Ban Thu'ôiig vi, Thiroiig trijc 
Thành üy giao. 

.2, 
Then 7. Ci can to chffc bç may 

1. Länh do: Gm Chánh Van phOng và các Phó Chánh Van phông 
(khong qua 02 Phó Chánh Van phông). 

2. Biên ch: Do Ban Th.thng vi Thành üy xem xét, quyt djnh theo quy 
djnh và phân cap cüa Tinh üy. 

3. Vj trI vic lam 
- Tng sé vj trI vic lam: 10 vj tn. 



5 

- Ye khung nãng 1irc cüa trng vj trI vic lam "thy'c hin theo Phy lyc 09 
'9 .9 .,, p .#• '9 9 du'ctc ban hanh kern theo De an so 10-DA/TU ngay 21/10/2022 cua Ban Thu'o'ng 

vu Tinh üy). 

4. To chfrc dãng, doàn the 

a) Thành l.p Chi b Van phông Thành Uy trirc thuc Dàng üy Co quan 
Bang, doàn the thành phô. 

b) Thành l.p  T cong doàn trirc thuc t chüc cong doàn co si Co quan 
Bang, doàn the thành phô. 

Chtro'ng IH 
MOI QUAN H1 CONG TAC 

Biêu 8. Quan h vó'i Thành üy, Ban Thffô'ng vit, Thtrông trrc Thành 
üy, Van phông Tinh üy 

1. Van phông Thành üy chju sir länh do, chi dao  cüa Thành Uy, trirc tip 
và thithng xuyên là Ban Thuông v, Thuè'ng tr%rc Thành üy; thirc hin ch d 
báo cáo, xin kin và d xu.t các vn d thuc trách nhim cüa Van phông 
Thành üy và các nhim vii khác thrçc phân cong vói Ban Thixàng vii và Thiing 
tnrc Thành Uy. 

2. Van phOng Thành Uy djnh kST báo cáo cong tác vói Van phông Tinh 
üy; chju six huâng dan, kim tra ye chuyên môn, nghip v cUa Van phông 
Tinh üy theo quy djiili. 

Then 9. Quan h vói Mt trân To quôc và các doàn the chInh trj - xa 

hi thành phô 

Quan h giUa Van phông Thành üy vói Mt trn T quc và các doàn the 
chInh trj - xa hi thành ph là quan h phi hgp: 

1. Trong pham vi linh virc cong tác, Van phông Thành üy chü trI, phôi 
hçp vi M.t tr.n T quc và các dioàn the chInh frj - xa hi thành phô triên 

..- p . . .9 

khai thirc hiçn cac ngh quyet, chi th, quy dinh,  quyet  dinh,  quy che cua cap 
trén va cap mInh. 

2. Phi hcip nghiên ciru, hithng dn trin khai nghj quyt, chi thj, quy 
d!nh, quyet djnh, quy che va kiem tra, giam sat theo chixc nang, nhiçm vi &rçic 
Thành üy, Ban Thumg vi Thành üy giao. 

Diu 10. Quan h vói Thtrông triyc Hi dông nhân dan và Uy ban 
nhân dn thành ph 

Quan h giüa Van phông Thành ñy vâi Thrông trrc Hi dàng nhân dan 
Va Uy ban nhân dan thành ph6 là quan h phôi hcTp: 

1. Khi trin khai thc hin thim vii tham muu có gAn v6i cong tác quán 
l Nhà nuic thI Van phông Thành üy phôi hçip vOi Thu&ng trirc Hi dông nhân 
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A A A • A A A A A • A dan, Uy ban nhan dan tao  dieu kiçn, ho trg lan nhau de cung hoan thanh nhim 
vi dirge giao. 

2. Tai kS' hçp Hi dng nhân dan và Uy ban nhân dan thành ph bàn chü 
truong, quyet dnh, chinh sach, che d9... co lien quan den hnh vrc chuyen mon 
cüa Van phông Thành üy thI dai  din !ânh do Van phông Thành üy dirge miii 
tham dir, tham gia kiên. 

Nhttng ni dung c.n thit thI lãnh dao  ca quan lam vic trirc tip vOi 
Thu?ng trrc Hi dng nhân dan, Uy ban nhân dan thành ph và các phàng, 
ban chuyên mon thuc Hi dng nhân dan, Uy ban nhân dan thành ph d phi 
hop thrc hin nhim vii. 

Diêu 11. Quan h vó'i dp üy cor sr và b phn tham miru giüp vic 
cüacâpüycorsr 

1. Quan h gifra Van phàng Thành üy v6i cap üy Ca s trirc thuc Thành 
üy là quan h phôi hgp, huó'ng dn, trao dôi trong vic thirc hin cong tác 

A A • A A A I chuyen mon va cong tac can bQ theo phan cap. 

2. Quan h giüa Van phông Thành Uy vth các b phn tham muu, giUp 
vic cüa c.p Uy co sâlà quan h hiróng dn, kim tra v chuyên môn, nghip 
v trong phm vi quyen hn dirge phan Cong. 

Chirorng IV 

DIEU KHOAN Till IJAMI 

Diu 12. Diu khoän thi hành 

1. Quy djnh nay có hiu 1irc k tr ngày 01/11/2022, và thay th quy djnh 
truâc day ye chi'rc näng, nhim vii, to chirc b may cña Ca quan Van phông 
Thành ñy Yen Bái. 

2. Van phông Thành üy chju trách nhim thirc hin Quy djnh nay. Can 
cur Quy djnh nay, Van phông Thành üy xây drng Quy chê lam vic, phân cOng 

A A A A A A A A P nhiçm yij c'i the doi vol Ianh dao  va chuyen vien de thyc hiçn hiçu qua chuc 
nang, nhiçm VJI  dirge glao. Trong qua trrnh thrc hiçn neu co phat sinh, vuong 

, P .' , A ;• mac thi bao cao Ban Thuong vii Thanh uy bo sung, sira doi cho phu hçip./. 

Noinhãn:  
- Thrông trrc Tinh u' (de b/c), 
- Van phông Tinh üy (dê b/c), 
-BanThuingviiThànhu', 
- Thix&ng tr,rc HDND thànhphô, 
-Uybannhándãnthànhphô, 
- Các ca quan tham rnuu, giáp vic Thành üy, 
- MTTQ va doàn the thành phô, 
- Các chi, dáng bô trrc thuc Thânh üy, 
- Ltru VT/TU. 
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