
DANG BO TINH YEN BAT BANG CONG SAN VIT NAM 
THANH u YEN BA! 

* 

S 03-.QD/TIJ TP. Yen Bái, ngày 31 tháng 01 nám 2022 

QUY B!NH 
A A - - A ye phan cap quan lyto chtrc, can bQ 

- Can cir Diu 1 Dáng Cong san Vit Nam; 
- Can cü Quy djnh s 15-QD/TU, ngày 19/10/202 1 cüa Ban ThixOng vi 

Tinh u' Yen Bái ye phân cap quán 1 t chcrc, can b; 
- Can dr Quy ch 1àmvic s 08-QC/TU, ngày 3 1/01/2022 cüa Ban Chp 

hành Dáng b thành phô Yen Bái khoá XX, nhim k' 2020-2025; 
Ban Thithng vi Thành üy Quy djnh v phân cp quân 1 to chüc, can b 

nhu sau: 

Chiro'ng I 

NEI1rNG QUY B!NH  CHUNG 

Biêu 1. Ni dung quail 1 to chfrc, can b 

Trong quy dijnh nay quy djnh v quán 1 th chüc, can b bao gOm các ni 
dung chInh sau: 

1. Phân cp quãn 1 t chfrc 

1.1. Thành 1p mth, chia tách, sap nhp, giâi th các t chirc c s dãng. 

1.2. T chIrc b may, biên ch. 

2. Phân cp quán 1 can b 

2.1. Nhn xét, dánh giá can b; 

2.2. Quy hoach, dào tao,  bi duthig can b; 

2.3. B nhiêm, b nhim 'ai,  giói thiu irng cr, diu ding, luân chuyen, 
cho thôi gilt chi'rc v1i can bO,  tir churc, min nhim, bãi nhim cti vó'i can b; 

2.4. Khen thu&ng, k' 1ut can b; 

2.5. Kim tra, giám sat cOng tác can b; giái quyt khiu nai,  t cáo v 
cong tác can b và can b; 

2.6. Thirc hin ch d, chInh sách can b. 
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Diu 2. Nguyen tc quän 1 t chfrc, can b 

1. Dáng thng nht lãnh do cong tác t chirc, can b và quãn 1 di ngü 
can b, di dôi vói phát huy trách nhim cüa các t chirc và ngui drng dâu các 
t chüc trong h thng chInh trj v cong tác t chüc, can b: 

1.1. Bang d ra dithng 1i, chü trrning, chInh sách, tiêu chun, quy ch, 
quy djnh v cong tác can b và thông qua các cap u, to chirc dáng, dãng viên 
trong các Ca quan Nhà nuc, Mt trn To qu&, doàn th& các to chirc kinh tê 
Nhà nuâc, dan vj sr nghip cong 1p d lãnh dao  các cap, các ngành tO chirc 
thrc hin các quyt djnh cUa Bang v can b và cong tác tO chi'rc can b. 

1.2. Bang chäm lo xây dirng di ngü can bO,  cOng chIrc, viên chirc cüa h 
thng chInh trj trên mçi linh vrc. Bang trrc tip quãn 1 di ngü can bO,  truâc 
ht là can b lãnh dao  chü ch& các ngành, các cap, di dôi vói vic phát huy 
trách nhim cüa các to chirc trong h thông chInh trj. 

1.3. Phân công, phân c.p quãn l can b cho các c.p ui và t chirc dãng, 
dng thñ thumg xuyên kim tra, giám sat vic thc hin cOng tác can b cüa 
các ngành, các cap. 

2. Bào dam thçrc hin nghiêm nguyen tc t.p trung dan chñ, t.p th thào 
lun và quyt djnh; dng thii phát huy dÀy dU trách nhim cá nhân, truó'c ht 
là thâm quyn, trách nhim cüa nguài dCrng dÀu trong cong tác quail l th chirc, 
can bô: 

2.1. Nhftng vAn d v dithng li, chU truang, chmnh sách, nhn xét, dánh 
giá, quy hoach, dào tao,  bM duOng, b trI, sir ding, b nhim, b nhim lai, 
cho thôi giü chirc, tir chüc, min nhim, giâi thiu 1rng ci'r, diu dng, luân 
chuyn, bit phái, khen thithng, k' 1u.t can b phài do t.p th cAp uS', Ban 
Thiring v11 cap üy và t chüc dãng có thAm quyn tháo 1u.n dan chü va quyt 
djnh theo dia sO. Truô'ng hçp S' kin cüa nguôi d(rng dAu và S' kin cüa tp th 
cAp uS', t chute dàng, 1nh dao  ca quan, don vj khác nhau thI phài báo cáo len 
cap có thâm quyên xem xét, quyt djnh. 

2.2. Nguci dung dAu cAp uS', t chirc dãng, cci quan, don vj có trách nhim 
dê xuât và to churc th%rc hin các quy& djnh cüa tp th v can b Va Cong tác 
to chüc, can b trong lTnh virc ducic phan cOng phi trách. 

2.3. Ca nhân, tap th d xuAt, co quan tham muu, Ca quan thâm djnh; t.p 
the quyêt djnh ye can bO theo thAm quyn phâi chju trách thim v vic d 
xuât, tham muii,thAm djnh, quyt djnh cUa mInh. 

2.4. Can bO,  dàng vién phái nghiOm chinh chAp hành các nghj quyt, 
quyêt djnh cña cap uS', tO chüc dãng; cap u5' cAp duâi phái chap hành quyêt 
djnh, nghj quyêt, quy djnh cüa cAp u5' cAp trén v can b và cong tác tO chuc, 
cánbô. 
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Diu 3. V quãn 1 và quyt dlnh di vol can b 
1. Môi cap u, to chirc Dãng, nguii dirng du các ca quan, dan vj chju 

trách nhim trirc tiep quán 1 và sir diing can b dang cong tác, sinh hot trong 
to chirc mInh (ice cá các dng chI là c4v uj viên câ'p trên) theo các ni dung 
quy djnh tai  Diêu 1 Quy djnh nay và trong phm vi duçc phân cp; chju trách 
nhim truâc cp ui', thu tnthng cp trên v can b thuc quyn quãn 1, sir 
diing cUa mInh. 

2. Ban Chp hành Dáng bO thành ph& Ban Thutmg vi Thành u quán 1 
và trirc tiêp quyêt djnh mt s khâu trong ni dung quán 1 can b di v6i các 
chrc danh can b quy djnh ti Khoán 2, Diu 5 và Diu 12 Quy djnh nay; dong 
thii phân cOng, phân cp cho các cp u, t chi'rc dáng cu sO quãn 1, trrc tiêp 
quyt djnh mt s khâu khác và nhüng chüc danh can b khác. 

3. Trong trumg hcip mt ngithi dng thii dugc giao dam nhim thiu 
chirc viii thuc thm quyn quãn 1 cüa các cp khác nhau thI giao cho cap quãn 
1 chi'rc v11 cao nht cUa can b do xem xét, quyt djnh. 

4. Các cp u, t chirc diáng, ngrn1i dung du ca quan, dan vj lãnhdao, chi 
dao xây dirng k hoach và t chüc thuc hiên viêc kiêm tra, giám sat, lâyphiêu 
tin thim djnh k' hoc dt xut theo quy djnh cüa Trung ucing. Cap üy, to churc 
dãng xem xét, quyt djnh hoc dê nghj khen thithng, k 1ut, dInh chi chirc vi1 

A P P A A P P A ' 1 1 ' A 49 

doi vai can bç duçic phan cap quan ly; viçc khen thuang, thi hann K luat, Ui 

chi chirc viii thrc hin theo Diêu 1 Dâng, pháp 1ut cüa Nhà nucc và Diêu 1 
cüa Mt trn T quc, các doàn th chinh trj - xã hi. 

Chtro'ng II 

TRACH NHIM, QUYEN ILN CUA CAC CAP UY, TO CH1C 
BANG TRONG QUAN L TO CH1J'C, CAN BQ 

9 A 9 A Bieu 4. Ban Chap hanh Bang bQ thanh pho 

Thijc hin trách nhim, quyn han  v cong tác t chirc, can b theo quy 
djnh cüa Trung ucing, Quy djnh cUa Ban Thung viii Tinh üy ye phn cap quãn 
i to chirc, can b và Quy ch lam viôc cüa Ban Chp hành, Ban Thithng vi, 
Thithng tnrc Thãnh üy, bao gm: 

1. V to chfrc b may 

1.1. Lãnh dao viêc di mâi, kiên toàn t chuc b may cUa h théng chInh 
trj a dja phuang. 

1.2. Quyt djnh thanh lap, sap nhâp, chia tách, giâi th các th chuc dáng, 
Ca quan, don vj trirc thuc theo th.m quyn quy djnh. 
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1.3. Lnh dto thirc hin quy trInh, thu tiic thành 1p, sap nhp, chia tách, 
giái th& ctiu chinh dja giâi don vj hành chInh theo quy djnh eüa pháp 1ut. 

2. V can b 

2.1. Can cir quy djnh ci'ia Trung i.rong, cüa tinh, cho kin quy hoich di 
vói chüc vi üy viên Ban Chp hành Dáng b thành phô và các chüc v11 thuc 

din Ban Thuàng v1i Tinh üy quán 1. 

2.2. Can cir chi thj, quy dnh, hi.rrng dn cUa Trung ucing, cüa tinh, d xut 
s krqng Uy viên Ban Chap hành; quyt djnh s luçrng Uy viên Ban Thuing 
v1j, Uy viên Uy ban Kim tra. 

2.3. Trmnh Ban Thumg v11 Tinh üy giâi thiu nhân sir üng c1r các chüc vii 
BI thu, Phó BI thu, Chü tjch, Phó ChU tjch Hi dng nhân dan, Chü tjch, Phó 
Chü tjch TJy ban nhân dan thành ph và nhân sir b sung Uy viên Ban Chp 
hành, Uy viên Ban Thumg viii Thành üy. 

2.4. Bu U viên Ban Thung v1i, BI thix, Phó BI thu Thành u, bu Uy 
viên Uy ban Kim tra, Chu thim Uy ban Kim tra Thành u. 

2.5. Thiic hin tir phê bInh và phê bInh, cht vn và t chirc 1y phiu tin 
nhim di vth các chüc vii can b lãnh dto, quán 1 theo quy dljnh. Cho " kin 

A A A A ' 9 ye ket qua kiem diem, tr phe binh va phe brnh hang nam cua Ban Thuong viii 
Thành üy. 

2.6. Quyt djnh chucing trInh kim tra, giám sat cong tác can b c các c.p 
u, t chüc Dâng trijc thuc Thành u. 

Diu 5. Ban Thtrông vli  Thành u 

Chun bj các nOi  dung v cong tác t chirc, can b trInh Ban Chp hành 
Dâng b thành ph& Lãnh dao  cii th hóa, thirc hin chü truong, nghj quyt v 
cong tác to chirc, can b theo thrn quyn, cii th: 

1. V cong tác t chirc b may 

1.1. Thirc hin chü trucing, giái pháp xây dirng, quán 1, sp xp t chuc 
b may cüa h thông chinh trj thuc thm quyn. 

1.2. Cho kin v d nghj thành lap, giãi th các hi qun chüng, hi ngh 
nghip tti dja phuong theo chü truong cüa Dãng và quy djnh cña pháp 1ut. 

1.3. Xem xét, d nghj cp có th.m quyn v vic thành lap, t chuc 1i, 
giãi the các phông, ban và tuong duong; don vj sir nghip trirc thuOc TJy ban 
nhân dan thành ph; thành lip,  t chüc lai, 

giâi th, chuyn di hInh thirc sO 
hthi các to chirc san xut kinh doanh theo quy djnh, hu&ng dn cüa Trung uong 
và cüa tinh. 

1.4. Xem xét, d nghj vic thành lap, sap nhp, chia tách, giãi th don vj 
hành chInh, diêu chinh dja giii hành chInh cap xã, trên Co S1 do Uy ban nhân 
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dan thành ph trInh Hi dng nhn dan thânh phi, xem xét, nghj quyt và trInh 
co quan Nhà nuâc có thâm quyên phê chun theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. V cong tác can b 
2.1. Quyt dnh phân cong nhim v1i di vi các dng chI Uy viên Ban 

Thutmg vi, Uy viên Ban Chap hành Dâng b thành ph& 
2.2. Xây d%rng, phê duyt, diu chinh, b sung quy hoach  di vi chIrc 

danh can bO thuc din Ban Thithng vii Thành Uy quán 1 và d nghj phê duyt 
quy hoach di v9i chirc danh can b thuc th.m quyn cüa Ban Thu&ng vi 
Tinh üy. 

2.3. Trên ca sO d nghj cUa dng chI BI thu và Thung trijc Thành u, 
Ban Thumg vi1 Thành üy thão 1un và quyt djnh: 

Nhân xét, dánh giã, dào tto, bi duöng, quy hoach, diu dng, luân 
chuyên, bit phái, bt nhim, b nhim lai,  giâi thiu can b Crng Cu, dInh chi 
chirc vi,i can b, cho thôi giU chirc v,i can b, tir chüc, mien nhim; khen 
thuOng, k 1ut; nghi huu và thirc hin ch d, chInh sách dôi vói các chüc 
danh: Trueing các co' quan chuyén trách tham muu giüp vic Thành üy và tuong 
dixong (khongphái là Uy viên Ban Thzthng vy Thành iy), Phó trung các co' 
quan chyên trách tham muu giüp vic Thành üy và tucing divang; Trueing ban, 
phó trurng các ban cüa Hi dng nhân dan thành phO; Các thành viên Uy ban 
nhân dan thãnh phô; các dông chI Thành u' viên; Tru&ng phông, phó tru&ng 
phOng vâ tuo'ng throng cp thành ph; BI thu, Phó BI thu, Uy viên Ban Thung 
vii các t chirc Co si dáng trirc thu)c; Chü tjch, Phó Chü tjch Hi dông nhân 
dan, ChU tjch, Phó chü tjch I:Jy ban nhân dan xã, phu&ng; Chü tjch Uy ban Mt 
trn T quc thành ph (khongphái là Uy viên Ban Thirôiig vy Thành üy), Phó 
Chü tjch Uy ban Mt trn T qu&, cp trIx1ng và cap phó các doàn the chInh 
trj - xä hi cüa thành pM; hiu truâng các trung mâm non, tiêu h9c, trung hçc 
co' sâ, trung lien cp cong 1.p trirc thuc thành phô. 

2.4. Chun bj nhân sir d Ban Chp hành Dáng b thành pM xem xét, d 
nghj Ban Thuông vi Tinh Uy giâi thiu nhân sir üng c11 các chüc vi BI thu, 
Phó BI thu cp üy; ChU tich, Phó Chü tjch Hi dng nhân dan; Chü tjch, Phó 
Chü tjch Uy ban nhân d.n thành pM và nhân sij chi djnh bô sung cap Uy vien, 
nhân sir bâu M sung Uy viên Ban Thumg vçi Thành üy. 

2.5. TrInh Ban Thung vu Tinh üy v nh.n xét, dánh giá, M trI, phân cong 
nhim vii; giói thiu irng cü; quy hoach,  M nhim, min nhim, cho ti"i chIrc, 
dInh chi chuc vii; khen thu&ng, kS'  lut và thirc hin cM d, chInh sách diOi vói 
các chuc vii can b cong tác ti dja phuong thuc thrn quyên quãn 1 cüa Ban 
Thung v1i Tinh üy. 

2.6. Phê duyêt phucing an nhân sr Dai  hi các to chüc dâng trrc thuc. 
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2.7. Cho chü truang kin toàn, b sung các chiirc v1i can bt thuc din Ban 
Thu&ng vii Thành üy qun 1. 

2.8. Quyt djnh vic phân cp quãn 1 can b dii vOi ban, ngành và cp 
üy truc thuc. 

2.9. Trin khai chixang trInh kim tra, giám sat cüa Ban Chip hành Dãng 
b thành phô ye cong tác to chirc, can b. 

2.10. Chun y Ban Chip hành, BI this, Phó BI this, Uy viên Ban Thithng 
vii; ChU nhim, Phó Chü nhim, Uy viên Uy ban Kiêm tra Bang ñy trijc thuc. 
Chi djnh b sung Uy viên Ban Chap hành, Uy viên Ban Thumg v11 Bang üy 
trrc thuc; khi cn thi& chi djnh BI this, Phó BI this, Chü nhim Uy ban Kiêm 
tra Bang ñy trirc thuc. 

2.11. Chi dto thirc hin cong tác bâo v chInh trj ni b; quyt dijnh theo 
thm quyn hoc báo cáo cp có thrn quyn thm tra, xác minh, kt lun can 
b, dãng viên thuc din cp üy ca sO' và cp üy c.p huyn quán l có v.n dê 
cn xem xét ye chInh trj theo quy djnh. 

2.12. Tham gia kin vói cp üy, t chi'rc dáng O' cp tinh v vic quy 
hoach, bô nhim, b nhiêm 'ai, diInh chi chi'rc v1i, tr chüc, min nhim, diêu 
dng, luân chuyên, khen thithng, lut di vói can b là: 

a) Chánh an, Phó Chánh an TOa an nhãn dan thành ph Vin tru&ng, Phó 
vin trithng Vin kim sat nhân dan thành ph& 

b) Clii huy tnr&ng, Phó chi huy trithng, chInh trj viên, chinh trj viên phó Ban 
Clii huy Quân sir thành ph; TnrO'ng cong an, Phó tru&ng Cong an thanh ph& 

2.13. Lãnh do, chi do, t chirc thirc hin vic l.y phiu tin nhim, bO 
phiêu tin nhim di vO'i các chIrc vi,1 can b lãnh dao,  quãn 1 theo quy djnh. 
Chi do vic kiêm dim, dánh giá, xp 1oi ch.t lucmg hang näm di vói tp 
the, cá nhân trong h thng chInh trj thuc din quãn 1. 

2.14. Nhn xét, dánh gia djnh k' hang näm dIi vâi can b thuc thm 
quyên quàn l (cap trzthng các phdng, ban, doàn the thành pho và twang 
dwang, BIt/nt, Phó BI tint Dáng zy  xã, phw&ng) và di vO'i can b) là cp tri.rO'ng 
các cci quan tis phap cUa thành pM; báo cao Ban Thu?sng vi Tinh ñy kt qua 
diánh giá, phân loai hang 11am di vO'i cac chüc danh thuc din Ban Thu&ng 
vii Tinh üy quàn 15i. 

2.15. Trén c sO' các quy djnh cUa Trung umig và cüa tinh, cho ' kin djnh 
huó'ng bâu cir d.i biêu Hi dông nhân dan thành phô (tL3 l dcii biêu là ngzthi 
ngoài dáng, tj' lé Uy viên Ban Chd'p hành, Uj' viên Ban Thwàng vy Thành ñy, 
1j' l nIè tham gia H5i dng nhân dan thành pM...). 

2.16. Trên cci sO' Nghj quyt yà Thông báo kt lun v cOng tác to chIrc, 
can b, Ban ThuO'ng v1i, ThixO'ng trirc Thành Uy së Uy quyn cho Thu truthig 



7 

co quan To chIrc - Nivi chju trách nhim thông báo c1i th các ni dung có 
lien quan ye cong tác tO chüc, can bO den trng co quan, phông, ban don vj d 
tO chirc thirc hién. 

3. Di vci vic tuyn diing, diu dng, tip nhn, luân chuyn, dào tao, 
bôi duOng, quãn 1, sü diing can b, cOng chüc, viên chirc thuc khi Dâng, 
Mt trn To quOc, các doàn the chInh trj - xä hi thành ph và khi chInh quyn 
thijc hin theo hrncng dan cüa Ban To chirc Tinh üy va Si Ni v1j. 

Diêu 6. Thirôiig tric Thành üy 
Chun bj các ni dung v cong tác t chüc, can b trInh Ban Thithng vii 

Thành üy vâ quyt djnh các ni dung duçic Ban Thumg vii Thành üy u quyn 
cho tp the Thuông trirc Thãnh u giái quyt, ci,i th: 

1. Quyt djnh thm tra nhftng can b thuc din Ban Thuing vii Thành 
üy quãn 1 khi có vn d phái xem xét v ljch sr chInh trj và chInh trj hin nay 
theo quy djnh cña B ChInh trj và huóng dn cüa c.p có thâm quyên. 

2. Tham gia kin vâi cp üy, th churc dâng cp tinh v vic dánh giá, quy 
hotch, b nhim, b nhim 'ai,  dInh chi chüc vii, tir chirc, min nhim, diu 
dng, luân chuyn, khen thu&ng, k lut di v9i can b theo phân cp Ban 
Thuông v11 Thành üy quân 1 nhung thuc quyn länh do trirc tiêp cüa ngành 
dcc cp trén và dang sinh hoat dáng tai  Dãng b thành phô (tth cap trithng, 

Cong an, Ban Ciii huy Quán sir, TOa an nhân dan, Viçn Kiêm sat nhdn 
dan thànhph thuóc thdm quyn cüa Ban Thwàng vy Thành iy cho j kièn). 

3. Cho kin v vic phê duyt quy hoch chüc vi hiu truâng, phó hiu 
trithng các trixông mm non, tiu hoc, trung hc co sO', truO'ng lien cap cOng 
lap trrc thuc Uy ban nhân dan thãnh ph; dieu dng, bO nhim, bO nhim lai, 
dInh chi giü chi.Trc vçi, min nhim chirc vi1 Phó hiu trixông các truO'ng mâm 
non, tiu hoc, trung hçc co sO', truO'ng lien cp cOng 1p trirc thuc Uy ban nhân 
dan thành ph& 

4. Cho chü tnrcrng v vic thrc hin quy trhth kin ton c.p üy co sO', can b 
länh dto các phông, ban, ngành, doàn th thành ph& can b) lnh dto xã, phuO'ng 
t1r nguM nhân sr tti ch& truóc khi trmnh Ban Thu&ng viii ThànhiXy xem xét quyêt 
dijnh theo phân cp quãn l t chirc, can b trong s hiqng quy djnh. 

5. Cho kin y  phuong an nhân sir b sung Uy viên Thumg trirc Uy ban 
Mt trn T quc và Uy viên Ban Chip hành, Ban ThuO'ng vi các doàn the 
chInh trj - xä hi thành ph& 

6. Cho kin v phuong an nhân sir dëii vói chüc danh Chü tjch, Phó Chü 
tjch Uy ban M.t trn T quéc va truàng, phó các doàn th chInh trj - xã hi 
phuO'ng, xä. 

7. Cho kin v phuong an nhân sir di vâi chüc danh chü ch& các hi 
dc thñ cap thành ph (khongphái là tá chzic chInh trj - xã h3i). 
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8. Chun y kt qua bu Cu cp u' viên, Uy ban Kim tra và các chüc danh 
länh do cüa dàng u, chi u trirc thuc. 

9. Quyt djnh chü trrnmg v vic thçrc hin ch dO và chInh sách dii vOi 
can bO thuOc din Ban Ththng vii Thành u' quân 1 di h9c t.p, cong tác 
nuâc ngoài. Quyt djnh Cu can bO di hçc trung cap, cao cap, cir nhân chInh trj; 
cir can bO thuOc din Ban Thi.rmg vi Thành üy quân 1 di hçc trên dai  h9c. 

10. Cho kin v d nghj xét tng các loai huãn chucmg và các danh hiu cao 
qu cüa Dãng, Nhà nuóc cho t chuc và cá nhãn can bO thuOc din Ban Thumg 
vii Thinhüy quãn 1, frrncc khi trinh cct quan có thm quyn quyt djnh. 

11. Chi dao  cOng tác chäm soc siTrc khoé và chInh sách can bO;  t chirc 
tang 1 vói can bO thuOc diOn Ban Thuông vi quân 1 và can bO thuOc din Ban 
Thu&ng vi Tinh quán 1 theo phân cp, dam bào di:ing quy djnh. 

12. Cho chü truang v vic tip nhn, xin chuyn cong tác, tuyn ding, diu 
A F P A A F A F A P A A d9ng doi voi can b9, cong chuc, vien chixc thu9c khoi chinh quyen thanh pho. 

13. Trén cci sâ d nghj cña Ca quan T chirc - NOi vii thành ph& Thuôrng 
trirc Thành u' quyt djnh vic tuyn dicing, hçp dOng, diêu dOng,  b trI, phân 
cong cong tác, dào tao,  bôi duOng, khen thu0ng, 1u.t, nghi huu và thirc hin 
ché dO chInh sách di vâi can bO thuOc khi Dáng, doàn th cüa thành ph 
khOng thuOc  din Ban Thu&ng vii Thành u quãn 1 theo huó'ng dn cña Ban 
To chCrc Tinhüy và các van bàn pháp 1u.t hin hành có lien quan. 

14. Gçii kim dim di vci tp th cp üy, t chuc dâng trirc thuOc và cá 
nhân can bO thuOc din Ban Thuông vii Thành üy quãn 1 khi thy cn thit. 

Diu 7. Các cp u trtrc thuôc Thành u 

I. Bang üy khi phirông, xã 

1. Ban Chap hành Bang b phir&ng, xã 

1.1. Chju trách nhim truóc Ban Thuèng vi Thành u v vic lãnh dlao, 
chi dao to chuc thuc hiên các nghi quy&, chü truang, chInh sách, quyt djnh, 
quy chê cüa Thành u' ye can bO và cong tác t chüc, can bO cüa Dàng bO. 

1.2. TrInh Ban Thu&ng v Thành ui nhân sir giói thiu üng cü hoc miôn 
nhiêm các churc danh BI thu, Phó BI thu Dãng u, Uy vién Ban ThrnTmg v, Chü 
tjch, Phó Chü tjch HOi  dng nhan dan, Chü tjch, Phó Chü tich  Uy ban nhan dan 
phuàng, xã và nhãn sir b sung Uy viên Ban Chp hành f)ng bO xã, phu&ng. 

1.3. Bu TJy viên Ban Thithng vii, BI thu, Phó BI thu Dang u x, phuô'ng; 
bâu Uy vién Uy ban Kim tra, Chü nhim Uy ban Kim tra Dang üy xã, phu&ng. 

1.4. Can cir quy djnh cüa Trung uong, cüa Tinh u, Thành u, quyt djnh 
s luqng Uy viên Ban Thuàng vit, Uy viên Uy ban Kim tra Dáng u. 
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1.5. Quyt djnh cong tác kim tra, giám sat cong tác can b & cp u, M 
chirc dâng cüa Dãng b. 

1.6. Quyt djnh vic thãnh lip, chia tách, sap nhp, giái th các chi b trirc 
thuc Dãng u. 

2. Ban Thirông vii Bang u phirô'ng, xa 

2.1. TrInh v&i Ban Chip hành Dáng b xä, phu&ng nhftng vn d v can 
b thuc thm quyn quyt djnh cüa Ban Chp hành Dãng b phuông, xã. 

2.2. Quyt djnh phãn cong cOng tác các dng chI Uy viên Ban Thuôrng vi, 
Uy vién Ban Chap hành Dãng b phumg, xã. 

2.3. Trén cci s& d nghj cüa dng chI BI thu và Thi.thng trirc Dâng u, Ban 
Thuing vii Dãng u xã, phu&ng tháo 1un và quyt djnh: 

2.3.1. Tuyn chçn, b trI, chi djnh, phãn cOng cong tác, giói thiu img cir, quy 
hoach, dào tto, bi duO'ng, khen thu&ng, k) 1u.t, d nghj giãi quyêt chê d nghi 
huu và thirc hin chInh sách can b di v&i các chirc danh can b, bao gOm: 

- Tru&ng, Phó các ban cña Hi dng nhân dan, thành viên Uy ban nhân 
dan xã, phu&ng. 

- BI thu, Phó bI thu, chi u' viên các chi b trirc thu)c Dang u phuông, xã. 

- Ban Chip hành, Ban Thu&ng vii, Tru&ng, Phó các doàn th phu?mg, xã. 

- Can b, cOng chrc phung, xã ('trI klidu tuyn dyng, kj' luát thu5c tMm 
quyn cüa Uy ban nhán dan thànhph4). 

2.3.2. Chu.n bj than si d Ban Chp hành Dáng b phumg, xã xem xét 
trInh Ban Thuông vii Thãnh u giói thiu üng cir hotc mien nhim các ch'irc 
danh: BI thu, Phó BI thu dáng u, Uy viên Ban Thu&ng vi, Chü tjch, Phó Chü 
tjch Hi dng nhân dan, Chü tjch, Phó chü tjch Uy ban nhân dan phung, xâ 
và nhân sir b sung Uy viên Ban Chp hành Dãng b phuing, xã. Gi&i thiu 
bu b sung Phó Chü nhim, Uy viên tJy ban Kiêm tra Bang u xã, phuing. 

2.3.3. Phi hgp vâi Uy ban Mt trn T quc và các dioân th chInh trj - 
xä hi thânh ph chun bj phung an nhân sir chirc danh cap tru&ng, cap phó 
Mt tr.n T qu&, các doàn th chInh trj - xã hi thuc xã, phuing die trInh 
Thu?mg trirc Thành üy cho kin truâc khi giâi thiu bâu. 

2.3.4. D nghj Ban Thumg vii Thành us', Uy ban nhân dan thành ph b 
trI, phân cOng cOng tác, nhn xét, dánh giá, chi djnh, min nhim, khen thuâng, 
kS' 1ut, nghi him va thirc hin ch do chInh sách d6i vth các chirc danh can b 
thuc quyn trirc tip quyt djIIh cüa Ban Thung v11 Thành u, Uy ban nhaan 
dan thành ph cOng tác tti Dâng b xa, phuè'ng. 
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2.4. Quy& djnh vic b trI, sp xp can b, dánh giá, quy hoch, âàø tao, 
bi duOiig và b nhim can b cüa xã, phuing theo quy djnh ye phân cp quân 
1 can b cüa cp có thm quyn. 

2.5. Quyt djnh kim tra, giám sat cong tác can b di vói các cp u' diáng 
trong phm vi phii trách. 

2.6. Chun y Chi u, BI thu, Phó BI thu các chi b trirc thuc, chi ctjnh bô 
sung chi u viên, khi cn thit chi djnh BI thu, Phó BI thu chi b tnjc thuc 
dãngUy. 

2.7. Chü tn phi hçip, trao di kin VÔj the co quan cp thành ph Co 
lien quan v b trI can b, k' 1ut can b dôi vói c.p trithng, cap phó Uy ban 
Mt trQn T quc và các doàn the chmnh trj - xã hi cUa cci sâ. 

2.8. Chü dng tham gia vói t chüc dãng và thU truOng Co quan các ngành 
cp thành ph v vic b trI, b nhim, b nhim iai,  dInh chi chirc vii, min 
nhim, khen thuâng, k' lust di vâi can b lânh dao  theo ngành d9c cOng tác 
tai dja phuong gi các chirc vii: Dti truOng, di phó di thuê; truông, phó 
truàng cong an phu&ng, xã; tram  tru&ng, phó tram  trixng tram y t; hiu 
trithng, phó hiu truâng các tnthng trung h9c Ca sO', truO'ng tiu h9c, truO'ng 
mâm non, truO'ng lien cap cOng lap. 

2.9. Cho kiM djnh huOiig bu cir dai  biki Hi dMg nhân dan xã, phumg 
theo huóng dn cUa cp có thâm quyM (tj l dgi bku là ngw&i ngoài dáng, t 
lç Uy viên Ban Chap hành, Uy viên Ban Thw&ng vy Dáng ty, l ni tham gia 
dgi b!êu H5i dng nhân dan...). 

II. Bang üy Quân s1r thành ph, Cong an thành ph 

1. IJôi vO'i Bang üy Quân s1r thành phô 

1.1. Chju trách nhim truO'c Ban ThuO'ng v11 Thành u v vic lãnh dao, 
chi dao và kiêm tra thirc hiên các nghj quyt, chU truong, quyêt djnh cUa Ban 
ThuO'ng vii Thành Uy và quyt djnh cUa B Chi huy Quân sir tinh, cUa Quân 
khu 2 ye can bO và cOng tác can b trong phm vi phii trach. 

1.2. Quy& dijnh phân cOng cong tac cac dng chI cp u' vien. 

1.3. Khi Dãng Uy xã, phuO'ng d nghj quy hoach, b nhim, min nhim, 
luân chuyM, diM dng, khen thuàng, k 1u.t v chInh quyM di vói Chi huy 
truâng quãn sir xã, phu&ng thI Dãng Uy Quân sr thành ph xem xét cho kiM 
truâc khi Dàng Uy xã, phuO'ng bao cáo ThuO'ng tnrc Thành Uy và Uy ban nhân 
dan thành phô xem xét theo quy djnh. 

1.4. Phi hçp cUng Dâng Uy xã, phuO'ng xem xét chun bj t& nhân sir bô 
trI gilt chüc v1j Phó chi huy truO'ng Quân sir xã, phiRmg. 
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2. J)i vói Bang üy Cong an thành ph 

2.1. Chju trách nhim truâc Ban Thu?mg vii Thãnh u' ye vic lãnh dao, 
chi dto và kim tra thrc hin các nghj quyt, chii truong, quyt djnh cüa Ban 
Thinmg vii Thành u và quyêt djnh cüa Cong an tinh v can b và cong tác 
can b trong pham vi phi,i trách. 

2.2. Quyt djnh phân cong cong tác các dng chI cp u viên. 
A • A •A •A A A •A 2.3. Khi de ngh quy hoach, bo nhiçm, bo nhiçm li, luan chuyen, dieu 

dung, khen thu!ing, k) lut v chInh quyn di vri Trueing Cong an, Phó 
tnthng Cong an phuing, xã thi Dáng üy Cong an thành ph phãi có sir trao di 
thng nht vâi Dàng üy phi.ning, x tnrcc khi thrc hin. Nu không thng nht 
thI Dâng üy Cong an thành ph quyt djnh và thông báo kt qua do d Dàng 
üy phthng, xã biêt. Tnr&ng hçip can b Cong an phuOiig, xa là Uy viên Ban 
Chap hanh, Ban Thuang vi Dang uy phixng, xa thi phai bao cao xin y kien 
chi dao  cüa Ban Thixông viii Thành üy (qua Go' quan Td chic - Ni vy) truic 
khi quyt djnh. 

III. Bang u, chi u các chi b, dãng b co' s& doanh nghip; co' quan 
hành chInh, siy nghip (biên ch thuc ngành dyc quãn 1k). 

1. Chju trách nhim trithc Ban Thu?ng vii Thành üy v vic lãnh dao,  chi 
do và kim tra thirc hin các nghj quyt, chü truung, quy& djnh, quy dijnh cüa 
Ban Thuàrng vii Thành u v can b và cong tác to chi'rc, can b trong phm vi 
phii trách. 

A A A r P A P ft. 9 A 2. Quyet dnh phan cong cong tac cac dong chi cap uy vien. 

3. Trén ca sâ d nghj cüa BI thu, thu truthig c quan, Giám dc doanh 
nghip, Hiu triRing nhà trithng, c.p u thão 1u.n và quyêt dijnh: 

3.1. Thành lap, chia tách, sap nh.p, giái th các chi bO trVc thuc dàng Uy, 
các b phn chuyên môn, các dcm vj trrc thuOc cci quan, dcin vi theo phân cap 
v t chirc, can b. 

3.2. B trI, quy hoach, dao tao,  bi duO'ng, b nhim, b nhim laj, mien 
nhim, khen thithng, k' 1u.t, nghi him, thirc hin chO d chInh sách dôi vOi can 
b duçic phân cap quàn 1. 

4. Bu Ti'Jy viên Ban Thithng vii, Uy viên tJy ban Kim tra, Chü nhim Uy 
ban Kiêm tra Bang üy. 

5. D nghj Ban Thung vii Thành u phi hyp vOi ngành dcc cho kiên 
ye vic bô trI, phân cong cong tác, nhn xét, dánh giá, quy hoach,  bO nhim, 
ho nhim 'ai,  min nhim, giói thiu 1rng cü, khen thrning, k 1u.t và thirc hin 
ch do chInh sách di vói các chuc danh can b thuc quyên quàn 1 trirc tiép 
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cüa Ban Thuing vii Thành u' cong tác tai  doanh nghip Nhà nucc, dan vj hành 
chInh, sir nghip cong l.p do ngành d9c quán l. 

6. Quy djnh vice phân cOng, phân cp quail 1 can b dii vâi cp u trirc 
thuc. 

7. Chun y chi u, BI thu, Phó BI thu chi bO trircthuc dãng ñy, chi djnh 
b sung chi u' viên các chi b trrc thuc, khi can thiêt chi djnh bI thu, phó bI 
thu chi b trixc thuc dãng Uy. 

IV. Bang u, chi u các chi b, dãng b co sir co' quan hành chInh, s1r 
nghip (biên ch thuc Thành üy và Uy ban nhân dan thành ph quail 1) 

1. Chu trách nhim truâc Ban Thithng vi Thành u v vic länh dao,  chi  dao 
và kim tra thirc hin các nghj quy&, chü tnrang, quyt dijnh, quy dnh cUa Ban 
Ththng vi Thành v can b và cong the can b) trong phm vi phii trách. 

2. Quyt djnh phân cOng cong tác các dng clil cp u' viên. 

3. Trên ca sâ d nghj cüa BI thu, thu trucng co quan, cp u tháo 1un và 
quyêt dljnh thành lip, chia tách, sap nhp, giãi th các chi b triic thuc. 

4. D nghj chi dijnh b sung cp üy viên, bu Uy viên Ban Thung v1i, BI 
thu, Phó BI thu, U viên 1Jy ban Kim tra, ChU nhim Uy ban Kim tra Dãng 
uy; bu BI thu, Phó BI thu chi b. 

5. Chun y chi u, BI thu, Phó BI thu chi b tryc thuc dáng Uy, chi djnh 
bô sung chi u viên các chi bt trirc thuc, khi cn thit chi djnh bI thu, phó bI 
thu chi b trirc thuc drang üy. 

6. D nghj Ban Thuôiig vi Thành üy xem xét quy ho?.ch,  dào tao, bi 
duOng, diu dng, luãn chuyên, bô nhim, b nhim lai,  min nhim, khen 
thu&ng, k' lut, thirc hin chê d chInh sách di vói can b co quan dan vj 
mInh theo phân cp quãn 1. 

Chirong III 

TRACH NHIM VA QUYEN ILN 
C QUAN CIIIUYEN TRACH THAM MIXU GIUP viC 
CUA THANH u yE CONG TAC TO CHU'C, CAN BQ 

Biêu 8. Các co quan chuyên trách tham mu'u giüp vic Thành üy 
Theo chirc näng nhiêm viii cüa mInh có trách nhim kin nghj, d xuât vâi 

Ban Thung vii Thãnh üy vic b trI, s1r dicing, diu dng, b nhim, b nhim 
lai, luân chuyên, dlnh chi chi'rc viii, khen thu&ng, k lu.t, thirc hin chInh sách 
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di vâi can b thuc thm quyn quân 1 cüa Ban Thuôrng vii Thành üy trong 
linh vrc cong tác lien quan; kim tra, giám sat, kin nghj vth Ban Thumg v1i 

Thành Uy xem xét nhung quyêt djnh không dung quan dim, duông 1i, chInh 
sách, quy djnh dOi vOi can b và cong tác can b thuc thm quyn quyt djnh 
cua cap uy, to chixc dang cap duoi. 

Then 9. Co quan To chfrc - Ni vii thành phô 
1. Là cci quan chuyên trách tham muu cüa Ban Chp hành Dáng b thành 

phô ma tWc  tiêp và thuà'ng xuyên là Ban Thix&ng v1i Thãnh ui, Thuông trirc 
Thành üy, lnh dao  Uy ban nhân dan thành ph v chü trizong, chInh sách can 
b, cong tác to chIrc xây dirng Dãng, huóng dn và kim tra vic thirc hin các 
nghj quyêt, chi thj, quy ch& quy djnh cüa Trung ixcing Dàng, cña Ban Thu&ng 
vi Tinh ui', Ban Thuôrng vii Thãnh u v can b và cong tác can bO. 

2. Nghiên ciru trInh Ban Thrnmg v11 Thành ui', Thu&ng trrc Thành üy, 
lãnh dao  Uy ban nhân dan thành ph nhttng vn d v t chirc, can b thuc 
thm quyn quyt djnh cüa Ban Thithng vi Thành ui', Thrnmg trirc Thành Uy, 
lãnh do Uy ban nhân dan thành ph& 

Chü trI xây dirng các d an, nghj quyt v cong tác t chic, can b, drâng 
viên và bào v chInh trj ni b dãng, thuc thâm quyên quyêt djnh cüa Ban 
Chp hành, Ban Thithng v Thành üy. 

3. Tng hcip, theo dOi di ngU can b thuc quyn trirc tip quyt djnh cña 
Ban Thung v1I Thành u. Phi hçrp vói các phông, ban, ngành, doàn the thành 
ph, các chi b, dàng b trirc thuc Thành uS', giüp Ban Thixng v1i Thành uS' 
quãn iS', nhn xét, diánh giá, quy hQach, diêu dng, luân chuyên, bô nhim, bô 
nhim li, giói thiu (mg ci, th.m tra xác minh, thâm djnh ye tiêu chuân chinh 
trj di vth các chirc danh can b thuc quyn trirc tiép quyet djnh cüa Ban 
Th'irông vii Thành uS' và can b duct quy hoch cac chirc danh nay. 

4. Xây dirng và huâng din thrc hin các ni dung cOng tác quail iS' can 
b neu tai  Diu 1 Quy djnh nay theo quy ch, quy djnh, huóng dan cüa Trung 
ucing và cüa Tinh üy. 

5. Chü trI phi hçip vâi các cci quan chuyên trách tham muu giüp vic 
Thành üy, Van phông Cp Uy và ChInh quyên thành phô, cap uS' và các cci 
quan có lien quan thm djnh, tng hçp, d xut và trInh nhttng vn dê ye cOng 
tác can b thuc quyn trirc tip quyt djnh cüa Ban Chap hành, Ban Thuè'ng 
vu Thành uS'. 

6. Chun bj d Thumg tnjc, Ban Thrning vi,i Thành uS' kt 1un v tiéu 
chun chinh trj di vOi can b dir djnli b nhim, giâi thiu üng cir các chirc 
danh länh do, quán iS' vào các cci quan trçng yêu, cci mt hoc dua di diào tao, 
bi duOng thành can b lãnh dao  trong h thng chInh tn; dua di hc tap, thãm 
quan, cOng tác & nhiâc ngoài. 
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7. Phi hqp thm tra, xác minh và d xut kt 1un, müc xfr 1, sir diing, 
quán 1 di vói can b, dãng vién thuc din Ban Thu&ng vii Thành u' quãn 
1 có vn d v chInh trj cn xem xét. 

8. Giãi quyt mt s ch d, chInh sách ciii th di vâi can b theo uS' 
nhim cüa Thtring trirc, Ban Thung vii Thành uS'. 

9. Tnrc tip giñp Ban Thrnmg v1i, Thutmg trrc Thành Uy, Uy ban nhân 
dan thành ph quân iS' biên ch, qu luang và thirc hin các chê d chInh sách 
di vci can b thuc khi Dáng, doàn th& khi chInh quyn, xã, phu&ng và 
dan vj sir nghip cong lQp tWc  thuc Uy ban nhân dan thành ph& 

10. Hrnrng dn thirc hin và kim tra thirc hin cong tác quân iS' h sa can 
b; trirc tip quán iS' h sa, iS' ljch can b) thuc quyên trirc tiOp quyét dijnh cüa 
Ban Thu?mg V%i Thành uS', thu thp quãn iS' h sa dtr 1iu can b trong khôi 
Dáng, doàn th, khi ca quan chInh quyn, dãng viên trong Dãng b thành phô. 

11. Trên ca sâ kt 1un, nghj quyt cüa Thithng tr?c và Ban Thrning vi 
Thành üy v cong tác t chüc, can b, Thu tnr0ng Ca quan T chrc - Ni vii 
có trách nhim cii th hóa ni dung có lien quan dn 11mg cp üy, ca quan don 
vi và kS'  Thông báo kt lun cüa Thuô'ng tr%rc Thành üy, hoc thông báo Nghj 
quyt cüa Ban Thu&ng vii Thành üy gui cho các cp üy, cci quan don vj t chirc 
thirc hin theo quy dinh. 

Diêu 10. US'  ban Kim tra Thành US',  Van phông Cp üy và ChInh 
quyn thành phi, Ban Dan vn, Ban Tuyên giáo Thành uS' 

1. Uy ban Kim tra Thành üy phi hgp vói Ca quan T chirc - Ni v11 theo 
dOi, kiêm tra và tham gia thm djnh nhân sir d co quan có thm quyn quyt 
djnh di vâi mOt  s chCrc danh can b nêu tai  Diu 12, Diu 13, Chixcing IV 
cüa Quy djnh nay. 

2. Uy ban Kim tra Thành uS' quyt djnh kS'  iut can b theo th.m quyn quy 
djnh tai  Diêu 1 Dang, Quy djnh cüa Ban Chp hành Trung uang v thi hãnh Diu 
1 Dang Va Quyêt djnh cüa Ban Chp hành Trung uang ban hnh hithng dan thirc 
hin các quy djnh v cong tác kim tra, giám sat và k5' lust  Dâng. 

Diu 11. US'  ban nhân dan thành ph 

1. Ducc Ban Thing vi1 Thành uS' uS' quyn quyt djnh vic t chirc quân 

iS', sü diing can b; quy hoach,  dào  tao,  bi duOng can b; nhn xét, dánh giá 
can b; khen thrning, kS'  1u.t can b trong pham vi phii trách các chuc danh 
can b nêu tai  Diu 14 Chi.rong IV cüa quy djnh nay. 

2. Trén co sO' d nghj cUa Ca quan To chüc - Ni viii thành ph& lãnh dao 
Uy ban nhân dan thành pM thão 1un và giao cho Ca quan T chi'rc - Ni viii 
trInh xin chü truang Thu&ng trirc Thành üy v vic tuyn diing, tip nhn, 
quyt djnh diu dung, luân chuyn, bit phái di vói can bO,  cOng chuc, viên 



15 

chirc, cho chü trucing di vói lao d)ng hqp dng trong các dan vj sr nghip 
cong lap.. .di.rçic phân cap quán l. Trên cci sâ do dng chI Chü tjch Uy ban 
nhân dan thành ph ra quyt djnh v mt Nhà nthc. 

3. ChU dng giao cho Cci quan T chCrc - Ni viii tham muu d xut cho 
Thuing trirc, Ban Thung vi Thành üy cho chü tnrang trong vic kin toàn, 
diOu dng, luãn chuyên, bit phái, sp xp, bô nhim, b nhim lai, dinh chi 
chüc vi,i can b, min nhim, cho tr chirc, khen th'tthng, k luat di v6i cac 
chirc danh can b cci quan khi chInh quyn thuc din Thuing trrc, Ban 
Thu?ing viii Thành üy qun l. Trên cci s6 dO dng chI Chü tjch Uy ban nhân 
dan thành ph ra quyt djnh v mt Nhà nithc. 

4. Chi dao  Ca quan T chIrc - Ni vi thành ph trao di, thông tin cho các 
dja phixang, dan vj khi Uy ban nhân dan thành phi quyêt djnh tuyên diing, tiêp 
nhan, diu dng, bit phái, b nhim, b nhim 1i, min nhim can b, cong 
chüc, viên chirc cO lien quan dn dja phixcing, cci quan don vj. 

Chtro'nglV 

CH1YC DANH CAN BQ PHAN CAP QUAN L' 

Diu 12. Chfrc danh can b do Ban Thiràng viii Thành n triic  tip 
quyt dnh 

1. Khôi co quan däng, t!i chfrc thing 

- U viên Ban Chp hành Bang b) thành ph& 

- TruOng các cci quan chuyên trách tham muu giüp vic Thành üy (không 
là Uy viên Ban Thu'ô'ng vy Thành iy),  Phó cci quan chuyên trách tham muu 
giüp vic Thành üy, Uviên Uy ban Kim tra Thành u. 

- Chanh Van phông, Phó Chánh Van phông Cp üy và ChInh quyn thành ph& 

- Giám dc, Phó Giám dc Trung tam ChInh trj thành ph& 

- BI thu, PhO BI thu, U viên Ban Thu&ng vi Bang u cci sâ tWc  thuc. 

-BIthu,Phó BIthuchib casitrircthuc. 

2. Khôi Uy ban Mt trn To quc và các doàn th chInh trj - xâ hi 
thInh ph 

- Chü tjch UST ban Mt tran  T quc thành ph (khong là (Jy viên Ban 
Thu'àng vy Thành zy),  Phó Chü tjch Uy ban Mt tran  T quc thành phô. 

- BI this, PhO BI this Thành doàn. 
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- Chü tjch, Phó Chñ tjch Hi Lien hip Phii nü thành ph& 

- Chü tjch, Phó Chü tjch Hi Ciru chin binh thânh ph& 

- Chü tjch, Phó Chü tjch Hi Nông dan thành ph& 

- Chü tjch, Phó Chü tjch Lien doàn Lao dng thnh pM. 

3. Khi co' quan Nhà nhro'c 

- Tnr&ng, Phó trumg các Ban Hi dng nhân dan thành ph& 

- Thành viên Uy ban nhân dan thành pM. 

- Trix?mg phông, Phó tri.rmg phông thuc Uy ban nhân dan thành ph& 

- Giám d&, Phó Giám dc Ban quán 1 dir an du tu xây drng thánh pM. 

- Truâng ban, Phó tnthng Ban quân 1 chçr Yen Bái. 

- Giám dc, Phó Giám disc Trung tam Phát trin qu5 dt thành pM. 

- Giám dc, Phó Giám dc Trung thm Truyn thông và Vn hóa thânh ph& 

- Giám diéc, Phó giám dc Trung tam Djch vii h trV và phát triên nông 
nghip thành pM. 

- Di trithng, Phó di trii&ng Di quãn 1 trt tr do thj thành pM. 

- Hiu tnring trithng mrn non, tiu h9c, trung hçc ccr s&, trueing lien cap 
cong 1p trirc thuc Uy ban nhân dan thành pM. 

- Chü tjch, Phó Chü tjch Hi dng nhân dan, Uy ban than dan các phu&ng, xã. 

4. Các chirc danh can b pMi hqp cñng ngành dcc quãn 1 

- Vin tri.r&ng, Phó vin trithng Vin kim sat nhân dan thành pM. 

- Chánh an, Phó Chánh an Tôa an nhân dan thành ph& 

- Chi huy triRing, Chi huy phó, ChInh trj viên, ChInh trj viên phó Ban Chi 
huy Quân sir thành pM. 

- Tri.r?ing Cong an, Phó tnrô'ng Cong an thành pM. 

I3iu 13. Các chfrc danh can b Ban Thirô'ng viii u quyn cho Thtrô'ng 
triyc Thành u xem xét quyt dnh và báo cáo Ban Thiro'ng viii Thành u 

- Dii biu Hi dng nhân dan thành pM. 

- U viên Thuè'ng trirc U ban Mt trn T qu6c thành ph6. 

- U' viên Thi.thng vii, Uy viên Ban Chip hành các th chüc doàn tM chInh 
trj - xã hi thânh pM. 

- Chü tjch, Phó Chü tjch Uy ban M.t t4n T quc và tnr&ng, phó các doàn 
the chInh trj - xã hi phiràng, xã. 
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- Chi ciie tnring, Phó chi eve  tnr&ng Chi ciic Thi hânh n dn s'ir thành ph& 

- Thm phán Tôa an nhân dan thành ph& 

- Kim sat viên Vin kim sat nhân dan thành ph& 

- Hat trithng, Phó hat  tnrâng  Hat  kim lam thành ph& 

- Chü tjch, Phó Chü tjch Hi Lien hip Thanh niên thành ph. 

- Chü tjch, Phó Chü tjch Hi Chft thp do thành ph& 

- Giám dc, Phó Giám dc Van phOng Däng k dt dai, Chi nhnh thành ph& 

- Hiu truông, Phó hiu trithng các trurng trung hçc ph thông trên dja 
S S ban thanh pho. 

- Truâng ban, Phó tnnrng Ban dai  din Hi nguài cao tuôi. 

- Chi ciic trithng, Phó Chi ciic trthng Chi ciic Théng ké thành ph& 

- Giám d,c, Phó Giám dc Trung tam Y t thành ph& 

- Phó hiu trithng các tri.thng mm non, tiu hçc, trung h9c cci sâ, triiing 
lien cp cong 1p trrc thuc Uy ban nhân dan thành ph. 

- C.p truOng, c.p phó các hi dc thu cp thành ph (khong phái là td 
chzc chInh tr/ - xã hôi). 

- Can b, cOng chüc cci quan Dãng, Mt tr.n T quc và các doàn th 
chInh trj - xã hi thãnh ph& 

Diu 14. Các chfrc danh can b do Uy ban nhân dan thành ph quail i 

- Thành viên Uy ban nhân dan xã, phuông; cOng chrc phu&ng, xä ('tuyên 
dyng, xem xét thi hành th 1j kj' luát,). 

- Phming di truâng, phithng di phó; xã dOi  tris&ng, xã di phó. 

- Cong chi'rc, viên chüc khi c quan chInh quyn thành ph& 

- Lao dng hcip dng trong các drcrn vj sir nghip cOng lap. 

Diêu 15. Chfrc danh can b do dãng u phirô'ng, xã quail 1 

- T.Jy viên Ban Chp hành Dâng b xã, phumg. 

- Phó Chü nhim tJy ban Kim tra Dâng üy xã, phiRng. 

- TruOng, Phó các ban cUa HOi  dng nhân dan, thãnh viên Uy ban nhân 
dan xã, phixng. 

- BI this, Phó BI this, chi u' viên cac chi b trrc thuc dng u phithng, xã. 

- Ban Chp hành, Ban Thu?ng vii, Trung, Phó các doàn th phrnrng, xã. 

- Can bô, cong chüc phuOng, xã (trz khâu tuyn dyng, kj lut thu5c thám 
quyên cia Uy ban nhân dan thànhph). 
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Chtro'ngV 

pI{Ar cAr QUAN LY DO! V(i CAN BQ THOI GIU' 
Cll1J'C VJ HOJLC oA NGH! HU1J THUQC DIN 

BAN THU'ONG VJ THANH Uc( QUAN LV 

•. r Dieu 16. N91 dung quan ly 

Can bt khi cong tác thuc din Ban Thutmg vii Thành u' quàn 1 thI khi 
thôi giü chIrc vi hoc ctã nghi him duçic Ban Thuông v1i Thành u' xem xét cho 

kiên ye nMng van dê sau: 

- Khi tham gia các t chCrc chInh trj - xã hi (&ng c& dgi bieu Quc h3i, 
H5i dng nhân dan các ca), tham gia thành viên lãnh do (chü tjch, phó chñ 
tjch,) cüa Mt trn T quc thành ph và các dioàn the chInh trj - xã hi cap 
thành ph; dmg ra l.p hi và lam ngui drng du các cap hOi  thành phô. 

- Thiic hién ch do, chInh sách di vi can bô. 

- Di nixâc ngoài có si'r ditng ngân sách nhà nixâc. 

- Khen thu&ng, ki 1ut. 

Diu 17. Phân cap, quãn 1 

1. Ban Thumg vçi Thành u xem xét cho kin d& vth các dng chi 
nguyen là BI thu, Phó BI thu; Chü tjch, Phó Chü tjch Hi dng nhân dan; Chü 
tjch, Phó Chü tjch Uy ban nhân dan thành ph và các dng chI nguyen I'Jy viên 
Ban Thuô'ng v1i Thành u. 

2. Thuông trijc Thành u xem xét, cho kin di viii các chirc danh con 
1a trong danh miic can b khi con dang cong tác thuc din Ban Thu&ng vi,i 
Thành u quán l. 

Chiro'ng VI 

TO C1115'C THU'C HI1N 

Diêu 18. Can cü quy djnh trôn day, các c quan chuyôn trách tham mi.ru 
giUp viOc Thành Uy, các chi b, dáng b ca si trirc thuc Thành ur, Uy ban Mt 
trn T qu& và các doàn th chInh trj - xä hi, phOng, ban, ngành cüa thành pM 
theo phân cp, quãn 1 cn b trong phm vi phi,i trách. Djnh k 03 tháng, 06 
tháng, 01 nam hoc khi có yeu câu dt xut có trách nhim báo cáo ye các quyêt 
djnh phân công, tiêp nhn, b nhim, diêu ding, luân chuyên, xêp luo'ng và thirc 
hiên chInh sách can bO thuc quyn qun l cüa cp mInh vâi Ca quan To chüc 
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- Ni vii thành phô d tng hçip, quãn 1 biên chê, qu5 tin luong (theo phân 

c4) báo cáo Ban Thuông vi Thành u và Tinh u theo quy djnh. 
Diu 19. Quy djnh nay có hiu lirc k tir ngày k và thay th Quy djnh 

duçic ban hành kern theo Quyt djnh s 29-QD/TU, ngày 31/7/2020 cüa Ban 
Thumg vi Thành üy v phãn cp quãn 1 t chIrc, can b. 

Giao Co quan T chüc - Ni viii thành ph có trách nhim huàng dn, theo 
dOi, kim tra vic thirc hin quy djnh nay. Trong qua trInh thirc hin quy djnh 
nay, nu có vn d gI cn b sung, sira di thI báo cáo Ban Thrnng v1i Thành 
üy xem xét quyt djnh./. 

Noi nhãn: 
- Thuông trirc Tinh u (d b/c), 
- Ban T chrc Tinh u (d b/c), 
- Các dlc Uy viên BCH Dãng b thành ph& 
- T.T Thành u' - I-IDND-UBND Thành ph, 
- Các Ca quan thammmi, giüp vic Thãnh 
- Các phông, ban, doân th Thãnh ph& 
- Các chi bO,  dãng b trrc thuOc Thành üy. 
- Luii VT/TU. 
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