
 

TIINH Uc( YEN BAI 

s O -QD/TU 

BANG CONG  SAN VIT NAM 

Yen Bái, ngày ) tháng 6 nárn 2021 

   

Ts I QUYBINH 
.vtiiách nhim nêu gu'ng cüa can b, dáng viên, trff&c hét là 

Uyviên Ban Thu'ô'ng viii Tinh fly, Uy viên Ban Chap hành Bang b tinh 
 —4à can b thuIc din Ban Thithng viii TInh fly quán l 

- Can cur Diu l Dáng Cong san Vit Narn; 

- Can cur Nghj quyt s 04-NQ/TW ngày 30/10/20 16 cfla Ban Chap 
hành Trung uo'ng Dàng khóa XII v thng curng xây dirng chinh dn Dáng; 
ngän chn, dy ifli si,r suy thoái v ttr tuâng chInh trj, do thirc, 1i séng, 
nhtng biu hin "tir din bin", "tçr chuyên hóa" trong ni bO;  Chi thj so 
05-CT/TW ngày 15/5/2016 cfla B ChInh trj v dy manh  h9c tp Va lam 
theo tu tu&ng, dao  dflc, phong each R ChI Minh; 

- Can cfl Quy djnh s 08-QDi/TW ngày 25/10/2018 efla Ban Chp 
hành Trung ixclng v trách nhim nêu guo'ng cfla can bO,  dâng viên, truâc 
ht là Uy viên BQ ChInh trj, Uy viên Ban BI thu, Uy viên Ban Ch.p hành 
Trung uang; Quy djnh s 55-QD/TW ngày 19/12/20 16 cfla BO ChInh trj v 
mt s vic cn lam ngay d tang cung vai trô nêu guang efla can b, 
dàng viên; Quy dnh s 101-QD/TW ngày 07/6/2012 cfla Ban BI thur v 
trách nhim nêu gi.rcing efla can b, dràng viên, nh.t là can b lãnh dlao  chfl 

ohM cáo cp; 

- Can cfl Nghj quyt Dti hi dai  biu Dâng b tinh Yen Bái l.n thfl 
XIX, nhim k 2020 - 2025; Quy eh lam vic s 01-QC/TU ngày 
29/10/2020 efla Ban Chtp hành Dàng b tinh, Ban Thirrng v1,1 Tinh fly, 
Thuàng trirc Tinh fly, nhim ki 2020 - 2025; Quyt djnh s 2303-QD/TU 
ngày 28/5/2020 cfla Ban Thuing vi Tinh fly ban hành Quy djnh v phân 
cp quán l th chflc, can b, 

Ban Thuàng vi Tinh fly quy dnh v trách nhirn nêu gucing cfla can 
b, dáng viên, truóc hM là TJy viên Ban Thung vi Tinh fly, Uy viên Ban 
Chp hành Bang b tinh và can b thuc din Ban Thithng vi Tinh fly 
quán l nhu sau: 
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Diu 1. Quy djnh chung 
Can b, dàng viên, truó'c ht là Uy viên Ban Thu'ng vi Tinh üy, 

lily viên Ban Chp hành Dáng b tinh, can b thuc din Ban Thung vç 
Tinh üy quàn 1 phài nghiêm chinh chp hành Cuong 1mb, Diu 1 Dãng, 
nghi. quyt, chi thj, quy dinh, quyt djnh, quy ch cüa Dàng, chInh sách, 
pháp 1ut cüa Nhà nuóc; guo'ng mu thrc hin Quy dijnh s 08-QDi/TW 
ngày 25/10/2018 cüa Ban Chp hành Trung ucing ye trách nhim nêu 
gucing cüa can b, dàng viên, truâc ht là lily viên B ChInh trj, 1:Jy 
Ban BI thu, lily viên Ban Chp hành Trung uo'ng, Quy djnh s 55-QD/TW 
ngày 19/12/2016 cüa B ChInh trj v mt s vic c.n lam ngay d tang 
cuô'ng vai trô nêu gl.rang cña can bO,  dãng viên, Quy djnh s 101 -QD/TW 
ngày 07/6/20 12 cüa Ban BI thu v trách nhim nêu guang cüa can b, 
dàng viên, nht là can b lành dao  chü ch& các cp và nhüng ni dung tai 
Quy dljnh nay. Can b, dàng viên giü chirc vii càng cao càng phãi gucing 
mâu nêu gucing. 

Diu 2. Uy viên Ban Thu'ô'ng vi Tinh üy, Uy viên Ban Chap hành 
Bang b tinh và can b thuc din Ban Thirô'ng vi Tinh üy quãn 1 
phãi gu'o'ng mu, di dâu thl!c hin: 

1. Ye tir ttthng chinh trj 

1.1. Tuyt di trung thành vái To quc, vâi nhân dan, v6i Dàng 
Cong san Vit Nam. Nghiên ciru, nm vüng h thng các nguyen tc cci 
bàn và kiên quyt bào v chü nghia Mac - Lenin, tu tu&ng H ChI Minh. 
Co l.p tru'ng tu tu&ng vng yang, quan dim diing din, chInh kin rö rang 
truc nhttng vn d mdi, khó, phirc tap,  nhy cam. Chü dng ngàn chin, 
phàn bác các thông tin, quan dim xuyên tac,  sai trái, thu djch; tIch circ du 
tranh, ngän chn, dy lüi các biu hin suy thoái v tu tu&ng chInh trj. 

1.2. Ht lông, h& süc phiing sij T quc, phiic vi.i nhân dan, vi lçii Ich 
cüa nhân dan, cia quc gia - dan tc và miac tiêu, 1 tu&ng cách mng cüa 
Dâng. Không lam bt cir vic gI có hai  cho Dàng, cho d.t nucc và nhân 
dan. Ly cuc song m no, hanh  phüc và sr hài lông cüa nhân dan lam 
mic tiêu phn du. 

1.3. Nm chic và gucing mu trong tuyên truyn, th'irc hin, bão 
v chü trucing, duông 1i cña Dàng, chInh sach, phap lut cüa Nhà 
nuic, các ngh quyM, chi thj, quy djnh, quyt djnh, kt 1u.n, d an cüa 
Tinh üy, Hi dông nhân dan và Uy ban nhân dan tinh ct chi dao,  t 
chirc thrc hin nghiêm ti1c, hiu qua 6' dja phucing, cci quan, dcin vj, 
linh v\rc mInh phi trách. 
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2. V dto dfrc, 1i sng, tác phong 
2.1. Thi.thng xuyên tu di.roiig, h9c tap, rèn 1uyn, trau dM dao  düc each 

mng; mâu mrc ye dao  dirc, lôi song; thc sir can, kim, hem, chInh, chI cong 
vO tu; trung thirc, giàn dj, thng than, chân thành. TIch circ tham gia phong trào 
toân d dloàn kêt xây dirng diii sang van hóa, guang m.0 xây drng gia dInh 
vn hóa, gia dlInh hanh  phic; nêu grnmg trong vic xây dimg chuân miIc con 
ngLri Yen Bái "than thin, than ái, doãn kt, sang tao,  hi nhp". 

2.2. Di dru trong du tranh ngän chn, dy lüi các biu hin suy thoái 
ye dao  dirc, lôi song; chông quan lieu, cira quyên, tham nhüng, tiêu cçrc, 
lang phi, chü nghia cá nhân, 16i sang ca hi, thrc dçing, be phái, lçii Ich 
nhóm, nói không di dôi vi lam. KhOng dê ngui than, ngui quen igi 
ding chrc via, quyên han  cüa mInh dê triic lvi. 

2.3. Thirc hin nghiêm Quy djnh cüa Ban Ch.p hành Trung uang ye 
nhttng diu dáng viên khong duçic lam và Hixng dn cüa Uy ban Kiêm tra 
Trung ucrng ye vic thirc hin Quy djnh nay. 

2.4. Thirc hành phong each lanh dao  khoa h9c, dan chü, sâu sat thçrc 
tin, hiu qua; thçrc si.r là hat  nhân doàn kêt, quy tçi, tao  dng lrc và phát huy 
trI tu tp the; gân gUi dê thâu hiêu tam tu, nguyen v9ng chinh dáng ciia quân 
chüng, tnrc hêt là trong to ch(rc, ca quan, dan vj cong tác và nai cu trii. 

3. Ye tir phê blnh và phê blnh 
3.1. Nghiêm tüc thirc hành tr phê bInh và phê bjnh, nht là ngi±i 

dirng dâu phài là tam guang tçr phê bInh và phé bInh dê cap duâi noi theo; 
thy dung phâi cuang quyt bào v, thy sai phài kiên quyêt dâu tranh; 
khOng tranh cOng do 1i. Chü dng xin xuOng chirc, tir chrc khi thây mInh 
khOng con dü diêu kin, näng lirc, uy tin dê thirc hin thim vi. 

3.2. Trong tir phê bInh và phO bInh phài thirc si,r c.0 thj, tir giác, 
trung thc, chân thành, cOng tam, khOng hUu khuynh, né tránh, chay theo 
chU nghia thành tIch; khi có khuyt diem phâi dUng cam nhn khuyet diem 
và phâi có kO hoach sira chUa kjp thOi. 

3.3. Dan tranh chng nhUng biu hin lç'i dung phê bInh vi dng ca 
xan; thang than, bào v lë phài, bào v ngithi tht, có tinh dng chI, thliang 
yéu lan nhau. 

4. Vê quan h vói nhân dan 
4.1. Nêu cao thüc phiie vi,i nhân dan; lam vic vth thai d khách 

quan, cong tam, tp trung giài quyt nhüng 1i Ich çhInh dang cüa nhan 
dan; tOn trçng, lang nghe tam tu, nguyen vng va chU dng d& thoai vói 
nhân dan, can b duâi quyên. Nghiêm tue thçre hin trách thim trong yic 
tip dan, dOi thoai trrc tiêp vâi dan, kjp thi xr 1, giài quyêt nhüng phàn 
ánh, kin nghj cüa nhân dan. 
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4.2. Thirc hin nghiêm Quy cljnh v vic c.p üy vién các cap dir sinh 
hoat vói chi b khu dan cu và chi b trirc thuc dãng üy cc si; gucing mâu 
trong thiic hin các quy djnh cña da phuang và thi.rc hin nghTa vi cong 
dan ni cu trii. 

4.3. Kiên quyt du tranh vái nhttng biu hin vô cam, quan lieu, ccra 
quyn, hách djch và các hành vi nhüng nhiu, gay phiên ha vâi nhân dan. 

5. V trách nhim trong cong tác 

5.1. Nêu cao thirc trách nhim, tarn huyt, tn tiiy vâi cong vic; 
dam duang du vó'i khó khän, thách thrc, sn sang dam nhn khâu khó, vic 
khó. Näng dng, sang tao,  chü dng thçrc hin các chü truang thI dim cüa 
cp trên, manh dan trin khai các mô hInh hay, cách lam mâi, hiu qua. Giài 
quyt düt dim các vn d phCrc tap, birc xiic, tn dng kéo dài; chü dng, 
kjp thai xir l có hiu qua các tInh hung khn cp, dt xut, bt ng. 

5.2. TIch circ h9c tip, nghien ciru, tip thu và 4n diing có hiu qua 
các tn thrc khoa h9c, cOng ngh hin diai,  các sang kin trong lao dng, 
san xu.t; tim tài, di mói, phát huy tim näng, th manh,  lãnh  dao,  chi  dao 
dja phuang, ca quan, dan ducc phân cOng phi trách hoàn thành tt nhim 
vi du,çic giao gn vi imlc tiêu xây dirng tinh Yen Bái phát trin nhanh, 
bn vQng theo huàng "xanh, hài hôa, bàn sc và hanh  phüc". 

5.3. Thrc hin dñng chirc trách, nhim vij, quyn han;  lam vic có 
nguyen tc, k cuang, có 1, có tInh; không lam  ding chirc vii, quyn han 
khi giâi quyt cOng vic. Gitt vUng nguyen tic, dan chü, cOng tam, khách 
quan, cOng khai, rninh bach  trong cOng tác can b; chäm lo xây drng di 
ngü can he,,  nht là can bO k can; chii dng, tIch circ phát hin, thu hiiit, 
tr9ng diing nguai có di1rc, có tài, khao khát cng hin; báo v can bO,  clang 
viên darn nghT, dam nói, dam lam, dam chu trách nhim, dam duang du 
vri khó khàn, thir thách, quyt lit trong hành dng, darn dM moi sang tao 
vi igi Ich chung. 

6. Vê thfrc t chfrc k luât 

6.1. Tuan thu và thtrc hin nghiêm các nguyen t.c t chi.rc, k lut 
cüa EDàng, nht là nguyen t.c tp trung dan chü, nguyen tc tir phê bInh và 
phê bInh; phát huy dan chU di dOi vó'i gitt nghiêm k' 1ut, k cuang trong 
t chi1rc, ca quan, dan vj. 

6.2. Chip hành nghj quyt, chi thj, quyt djnh, sr phân cOng, diu 
dng cüa cp có th.m quyn; di du thrc hin nn np ch d sinh boat 
clang, các nOi  quy, quy ch& quy djnh cüa t chirc, ca quan, don vj. 

6.3. Thrc hin vic kê khai và cOng khai tài san, thu nh.p theo quy djnh. 
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7. V doàn kêt nôi b 
7.1. Chäm 10 xây drng và tang cung doàn kt ni b; quan tam dn 

dii sang 4t chat, tinh thn cüa qun chñng trong ca quan, dan vj, dja 
phuang; cong tam, trách nhim vi can b dui quyn; hgp tác vói dông 
chI, dng nghip d không ngüng tin bO. 

7.2. Chân thành gillp do dng chI, dng nghip trong cong tác và trong 
cuc s6ng; bào v uy tin, danh d1r chInh dáng cüa dông chi, dông nghip. 

7.3. TIch circ tham gia xây dirng t chrc dâng, chInh quyn và các t 
chrc chInh trj - xã hi nai cong tác và nai Cu trü; kiên quyêt dâu tranh 
cMng các biu hin chia r, be phái, gay mt doàn kt ni b). 

Diu 3. Uy viên Ban Thithng viii TInh fly, Uy viên Ban Chap hành 
Bang b tinh và can b thuc din Ban Thir?rng viii Tinh fly quãn 1 
phãi nghiêm khc vói ban than và kiên quyt chng: 

1. V hr tithng chInh trj 
1.1. Phai nhat 1 tu&ng each mng; dao dng, giãm süt nim tin vào 

m1ic tiêu dc 1p dan tc và chü nghia xa hi; hoài nghi, thiu tin tu&ng 
vào chñ nghia Mae - Lenin, tu tLr&ng H Chi Minh. 

1.2. Nói và vit khOng dung hoc lam trái ton chi, miic dIch cüa 
Dàng; không kiên dnh con duông di len ehfl nghia xã hi. Phii h9a theo 
nhüng nhn thirc 1ch lac, quan dim sai trái. 

1.3. Cung c.p, d 1, lam mt hoc vit bài, dang tái tài lieu bI m.t 
cüa Dáng và Nhà nuc, nhüng vic chua duçic cOng b& nhUng thông tin 
sai s1r that nhm d cao tp th& Ca nhân mInh hoc h thp uy tin cUa tp 
th, cá nhan khác. Tang trü, tan phát hoc xüi giiic ngithi khác tan phát các 
thông tin trái chfl truang, dtthng 1i cüa Dâng, chInh sách, pháp 1ut cüa 
Nhà nithc; cac the ph.m, Cong trInh van h9c ngh thut không lành manh, 
mang tInh kIch ding gay ânh hu&ng xu trong xä hOi. 

2. V do dfrc, 1i sng, phong each 
2.1. Séing Ich kS',  th?c diing, ca hi, vi lçii, chi lo vun yen cá nhân, 

khOng quan tam dn igi Ich tp th; ganh ghét, d ky, so bI, tj nanh,  khOng 
mun ngui khác han mInh. Can thip không dung th.m quyn, trách 
nhim vào cOng tác can b; cong tac kim tra, giam sat, thanh tra, diu tra, 
truy M, xét xir, thi hành an. 

2.2. Lang phi cong qu', tài san, phuang tin, nhân 1rc và thai gian 
lam vic. Tham nhüng, Mi i dui mi hInh thüc. Li diving chirc vi, 
quyn han,  uy tin cña mInh d trçic lai, d sir ding, vay, mun tin, tài san, 
phixang tin cüa t chuc, ca nhân trái quy dnh; cu k& vái doanh nghip, 
vói nguO'i khác nhm vi lcii ho.c tip tay cho tham nhüng, tiêu cçrc. 
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2.3. D vci (chng), b, mc, con, anh chj em rut lçii dirng chirc vii, 
quyn han, uy tin cia mInh d vi igi; d vçi (chông), con con nuôi 
sng, sinh hoat, tiêu dung xa hoa, phô truo'ng, lang phi hoc sa vào các t 
n?.n xa hi, vi pham pháp 1ut, me tin dj doan, vi phm dao  düc nghê 
nghip, thun phong m5' tiic, truyn thng van hóa tt dçp cüa dan tc, 
chun mrc dao  diErc gia dInh và xã hi. 

2.4. T chirc cui hói, ma chay, gi, tht, sinh nht linh dInh, phô 
tru'o'ng không phü hgp v9i thun phong m51 tc, np sng van hóa; to chirc 
an u6ng, "ché chén" lang phi, gay phân cam trong du lu.n xã hOi. 

3. V ti phê blnh và phê bInh 

3.1. Trong t1r phê bInh con giu gim, không dam nhn khuy& dim; 
khi có khuyt dim thI thiu thành kMn, khOng tr giác nhn k' 1ut. 

3.2. Trong phê bInh thI n nang, né tránh, ngi va cham, thy dung 
không bào v, th.y sai không dAu tranh; igi diring phé bInh d njnh bçi, ly 
lông nhau hoc vu kJang, bôi nh9, chi trich, phê phán nguOi khác vri dng 
Ca cá nhân không trong sang. 

3.3. Duy chI, áp di.t, bào thü, chi lam theo mInh; không chju hc 
tap, 1ng nghe, tip thu kin hgp 1 cUa ngi.thi khác. Djnh kin, de d9a, 
trü dp, trâ thu vói nguOi gop , phê bInh. 

4. Ye quan h vó'i nhân dan 

4.1. Quan lieu, xa dan, th a, vô cam, thiu trách nhim truó'c nhUng 
khó khan, brc xic và nguyen v9ng chinh dung cüa nhân dan. 

4.2. Thrc hin không nghiêm tue các Quy dijnh cüa Trung uang, cUa 
tinE v trách nhim cüa dung viên dang cong tác thuO'ng xuyên giU mi 
lien h vó'i t chüc dâng và nhân dan nai cu trü; Quy djnh v cp üy viên 
dir sinh hoat  vói chi b khu dan cu và chi b trirc thuc dung üy ca si. 

4.3. Thiu trách nEim trong vic tip dan, dii thoai trrc tip vi dan 
và xi'r 1 nhQng phán ánh, kin nghj cüa nhân dan. 

5. Ye thçrc hin nhim vii cong tác 

5.1. Sa sut chi ph.n dru, k.hOng guang mu trong cong tác. Lgi diing 
tp th d né tránh trách nhim ho.c 1.y danh nghia tp th thirc hin mijc 
dIch cá nhân; thiu trách nhim, trung bmnh chü nghia, lam vic qua ba, dai 
khái, kern hiu qua; không lam trOn chuc trách, nhim vii ducic giao. 

5.2. KhOng sâu sat ca s&, thiu kim tra, don dc, không nâm chc 
tInh hInh dja phuang, ca quan, don vj mInh. Nói khOng nht quán, nói 
không di dôi vó'i lam, nói nhiu lam it; nói mt ding lam mt nêo; nói 
trong hi nghj khác, nói ngoài hi nghj khác. 
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5.3. Thao tñng trong cong tác can b; can thip không dñng thâm 
quyn, trách nhim, trái quy dijnh vào cong tác can b; chy hoc tip tay 
cho chy chüc, chy quyn, chy phiu bu, chy phiu tin nhim, chy 
bang cp, chy thành tich, chy ti,...; tham muu hoc ban hành các van 
bàn trái chü trudng, dung 1i cüa EDáng, chinh sách, pháp 1u.t cüa Nhà 
nrnc; d xut, cho chü trnang, thm djnh, phê duyt, dAu thu, chi djnh 
thu các dir an, d an trái quy djnh. 

6. V thfrc t chü'c k 1ut 

6.1. Không ch.p hành nghiêm các nguyen tc th chüc, k 1ut cüa Dáng, 
ni quy, quy ch lam vic cUa nai cong tác và nghia vii cong dan nai cu trii. 

6.2. Tham vçng chirc quyn, không chip hành sir phân cong cña t 
chirc; ken ch9n chCrc danh, v trI Cong tác; ch9n nai Co nhiu igi Ich, chçn 
vic d& hO vic khó; không sn sang nhn nhim vi1 & ncri xa, ncii khó khàn. 

6.3. Báo cáo, l.p ht sa, kê khai l 1ch, ljch sfr bàn than, kê khai tài 
san, thu nhp không trung thirc. 

7.Vdoànktnuib 

7.1. T chirc, xüi giiic, tham gia các hot dng chia r, cic b, gay 
mt doàn kt ni b; dsoàn kt xuôi chiu, dan chü hInh thirc. 

7.2. Chñ nghTa cá nhân, ciic b, bàn vj, be phái, ken cira dija vj, tranh 
chtrc, tranh quyn. 

7.3. Thiu dan chü trong chi dao,  diu hành; khOng cOng tam, khách 
quan trong b tn, sir d1ing can b và chi diio xir 1, giài quyt cOng vic. 

Biêu 4. To chfrc thirc hiên 

1. Các huyn, thj, thành üy, dâng üy trirc thuOc, các diàng doàn, ban 
can si,r dàng, t.p th lãnh do các ca quan, dan vj tp trung lãnh dao,  chi 
dao vic quán trit, tuyên truyn, tnin khai thrc hin nghiem Quy dijnh 
nay; djnh k' hang näm (hoc dt xu.t) báo cáo kt qua thirc hin vó'i Ban 
Thu&ng vi TinhUy (qua Ban T chrc Tinh üy). 

Can cii kt qua dánh giá trách nhim nêu guang cüa can b, dàng 
vien hang nàm, các cp üy, t chirc dâng tin hành 1ira ch9n nhng thm 
guang din hInh, tiêu biu trong thrc hin trách nhim nêu guang, d xut 
cp có th.m quyn biu duong, khen thu&ng theo quy djnh. 

2. Ban Tuyen giáo Tinh üy djnh huóng các ca quan thông tin, báo chi 
cüa tinh dy manh  Cong tác thông tin, tuyên truyn vic trin khai thirc hin 
các quy dljnh v neu guang cüa Trung uang và ni dung ti Quy djnh nay. 



TN 
oYE 

P8 JJfrc Duy 

8 

3. Uy ban Kim tra các cp theo chrc näng, nhim viii tham muu cho 
ban thixng v1i cp üy cling cp tang ci.thng cong tác kim tra, giám sat vic 
thrc hin trách nhim nêu gucing, kjp thai xr 1 nghiêm các trung hçp 
can b, dâng viên thuc thm quyn quãn 1 có vi phm. 

4. Mt trn T quc và các t chlic chInh trj - xä hi tang cuing, phát 
huy vai trô giám sat di vó'i can b, dàng viên trong vic thirc hin Quy 
djnh nay; kjp thi phát hin, thông tin, phàn ánh nhttng tm gu'o'ng diin 
hInh, tiêu biu trong thrc hin trách nhim nêu guo'ng, cUng nhir nhiing 
tri1ng hcip vi phm dn cp có th.m quyn d xem xét, xli l. 

5. Ban T chCrc Tinh üy chü tn, phi hgp vád các ca quan chuyên 
trách tham mu'u, gilip vic Tinh üy và cáo ca quan lien quan xây dirng biu 
chrn dirn dánh giá v trách nhim nêu guang cüa can b, táng viên d 
các cp liy, t chlic dàng, dàng viên can cli thirc hin; ding th?i, huâng 
din, theo dOi, don dc, kim tra vic thirc hin Quy dnh, djnh kS'  hang 
nãm (hoc dt xut) báo cáo Ththng trrc, Ban Thuing vi Tinh üy theo 
quy djñh. 

6. Các cap üy, t chlic diàng, can bO,  dáng viên, can b lãnh dao, 
quàn l có trách nhim thixc hin nghiêrn tue Quy djnh nay. Vic dánh giá 
kt qua v trách nhim nêu guang dirgc thirc hin cling vó'i vic t chlic 
kim dirn, dánh giá, xp loi chit lugng hang näm d6i vói th chlic dàng, 
dàng viên và tp th& cá nhân can b lãnh dao,  quàn l cáo cp; là tiêu 
chun quan tr9ng, ca bàn d diánh giá, xp loi ch.t lugng dlàng viên, can 
b, cOng chlic, viên chlic và ly phiu tin nhim theo quy djnh; là Ca s& d 
thic hin cong tao quy hoch, dào t.o, b nhim, b trI, si:r diing và khen 
thuing can b. 

Quy dijnh nay có hiu lirc k tfx ngày k ban hành và thrgc pM bin 
dn chi bô d thuc hiên. 

Nai nhân: T/M BAN TH!f(')NG VJ 
- Ban T cliCic Trung ucing (b/c), BI THU 
- Thrn'mg trirc Tinh ñy, 
- Các ông chI Uy viên BCH Dãng b tinh, 
- Các dãng doàn, ban can sir dâng, 
- Các ban, só ngành, MTTQ, doàn the tinh, 
- Các huyn, thi, thành üy, dâng üy trirc thuc, 
- Lnh cto Vn phOng Tinhüy, 
- Chuyên viên P.TH - VPTU, 
- Luii Van phông Tinhüy. 
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