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SMQ - QD/TU 

BANG CONG SAN VI1T NAM 

TP. Yen Bái, ngày3'(tháng 10 nám 2022 

QUY BINH 
Chfrc näng, nhim viii, quyn hn, t chfrc b may 

Co quan Uy ban Kim tra Thành üy Yen Bái 

- Can cr Diêu 1 Bang Cong san Vit Nam; 

- Can cir Quy djnh s 46-QD/TW, ngày 03/12/2021 cüa Ban BI thix 
Trung rnmg Bang khóa )UII quy dnh chi'rc näng, nhim vt, quyén han,  to chirc 
b may co quan chuyên trách tham mt.ru, giüp vic huyn üy, qu.n üy, thj üy, 
thành üy truc thuôc tinh üy, thãnh üy; 

- Can cur D an s lO-EDA/TU ngày 21/10/2022 cUa Ban Thi.râng vii Tinh 
üy v vic dirng thI dim mô hInh Ca quan T churc - Ni vi, Ca quan Kiêm 

• A 0 0 1 A A 

tra - Thanh tra, Van phong Cap uy va Chinh quyen cap huyen theo Thong bao 
Két 1un s 1 6-TB/TW, ngày 07/7/2022 cüa B ChInh trj; 

- Can cur Quy djnh s 03-QED/TU, ngày 3 1/01/2022 cüa Ban Thuxông vi1 

Thành üy Yen Bái v phân cp quán 1 t churc, can b; 

- Can cüNghj quyt s 59-NQ/TIJ, ngày 25/10/2022 cüa Ban Thung 
vi Thanh uy ye cong tac to chuc, can bç; 

Ban Thithng vi Thành u Yen Bái quy djnh chuirc nang, nhim vçi, quyn 
han, to chüc b may Ca quan Uy ban Kiêm tra Thành Uy nhu sau: 

Chtroiig I 
QUY B!NH  CHUNG 

Biêu 1. Phm vi diu chinh Va di tirç'ng áp diing 

Quy dnh nay quy dnh chuc nang, nhiçm vv, quyen  han,  to chuc b9 may 
ca quan Uy ban Kim tra Thành Uy Yen Bái. 

Biéu 2. Nguyen tãc to chfrc 

1. Bão dam tham mini, phiic vi si,r lãnh dao,  chi  dao  toàn din cña Thành 
üy ye cOng tác kirn tra, giám sat, thi hãnh k 1ut Bang; dOng thxi không 
chng chéo, trüng lap churc nang, nhim v11 giUa các co quan tham mini, giuip 
viêc Thành üy. 

2. Bô may tinh gon, hiêu lrc, hiu qua; phU hçip vi phân loai  don vj 
hành chInh, tInh hInh tO churc dãng và dáng viên. 
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3. Ban Thuèng vi Thành üy cäi cü tng biên ch duçc Ban Thung vu 
, A A P A A P A A P 

Tinh uy giao va yeu cau, nhiçm vi, co cau can b9, cong chuc, tieu chuan chxc 
P • A • A A A P A 

danh, v tn vice lam da dirçvc phe duyct theo De an so 1 0-DA/TU, ngay 
21/10/2022 cüa Ban Thiing vii Tinh üy Yen Bái d xem xét, quyêt djnh biên 
ch cüa co quan Uy ban Kim tra Thành üy bào dam tinh gun, can dôi giüa các 
Co quan tham muii, giüp vic Thành üy; tang cu&ng phân cong kiêm nhim 
môt s chirc danh. 

Diêu 3. Mt s trách nhim và quyn hin chung cüa Co quan Uy 
ban Kim tra Thành üy 

1. Chu trách nhim tnxOc Thành Uy, Ban Thixông vii, Thuàng trçrc Thãnh Uy 
trong tham mi.ru, d xuât vói cap üy và thirc hin chrc näng, nhim vii thrçc giao. 

2. Duçc yêu c.0 c.p üy, t chi'rc dàng trirc thuc Thành üy báo cáo, cung 
c.p thông tin, tài lieu d thre hin chüc näng nhim vi cüa co' quan Uy ban 
Kim traThành üy. 

3. Dixgc Cu can b dr các cuc h9p, hi nghj cüa cap üy, to chüc dláng 
trirc thuc Thành üy và các co quan có lien quan khi bàn ye ni dung thuc 
1mb virc chuyên mon do co quan Uy ban Kim tra Thành üy phii tráeh. 

4. Thirc hin nhim vii, trách thim, thm quyn cüa chU th kim tra, 
, P . 7 x • 

giam sat theo quy dnh cua Ban Chap hanh Trung uong Dang ye cong tac kiem 
tra, giám sat và k' lust cüa Dáng. 

5. Thirc hin chê d báo cáo djnh ks', dt xuât vth Thixông tric, Ban 
Thiz&ng vij Thành üy và Uy ban Kim tra Tinh üy. 

Diu 4. V tiêu chuân chIrc danh và co cu lao dng 

Chüc danh và Co c.0 lao dng cüa Co quan Uy ban Kim tra Thành üy 
thirc hin theo Danh miic và bàn mô tà vj trI vic lam cüa Ca quan lily ban 
Kim tra c.p huyn duçc ban hành kern theo D an s lO-DA/TU, ngày 
2 1/10/2022 cüa Ban Thi.rè'ng vi Tinh üy Yen Bái và các Quy djnh cüa cap có 
thâm quyên. 

Chirong II 

CHU'C NANG, NHIM VIJ, TO CHUC BQ MAY 

Diêu 5. Chu'c nàng 
Là co quan tham mini, gilip Uy ban Kim tra Thành üy thirc hin các 

nhim vii, quyn han  v cOng tác kirn tra, giám sat và k' lut dàng trong Dãng 
b thành ph theo quy djnh cüa Diêu l Dáng và thirc hin các nhim vii do 
Thành üy, Ban Thuing vi Thành üy giao; dông thai, là ca quan chuyên môn, 
nghip vi ye cOng tác kiêm tra, giám sat và ki 1ut dlàng cüa Thành ñy. 
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Diêu 6. Nhiêm vu 
1. Nghiên cfru, d xut và thiyc hin 
a) T chüc thixc hin chirc näng, nhim v%1, quyn han  cüa Uy ban Kim 

tradugc quy dinh tai  Diu 32, Diu lé Dâng, quy ch lam vic cüa Uy ban 
Kiêm tra Thãnh üy va nhim vi do Thành üy, Ban Thixàng vv Thành üy giao; 
to chi.irc thrc hin chucing trInh, k hoach  cOng tác hang nm do Uy ban Kim 
tra Thanh uy quyet dnh; ci the: Chuan b chuong trrnh, ke hoach,  nçn dung 
kiêm tra, giám sat, k' 1ut dáng, d an trInh Thành Uy, Ban Thung viii Thành 
üy, Uy ban Kiêm tra Thành ñy xern xét, quytdjnh theo thrn quyn; cac nghj 
quyet, quyet dnh, chi th, quy dnh, quy che, ket luan  cua Thanh uy, Ban 
Thuing vii Thành Uy v cong tác kim tra, giám sat cüa Thành iy. 

b) Chuân bj các v1i vic kiêm tra, giám sat, ki lu.t dáng; các báo cáo, dê 
an dê Uy ban Kiêm tra Thành Uy xem xét, quyêt djnh theo thâm quyên. 

c) D xu.t kin dong gop vào sir länh dao,  chi  dao  chung cüa Thành 
üy, Ban Thuông vii Thành Uy di vói cong tác kim tra, giám sat và thi hành 
k lu.t dángtrong Dáng b thành ph; tham gia kin các trithng hçTp do co 
quan chuc nang de ngh khen thuong. 

A A P P A 1 d) So ket, tong ket ye cong tac kiem tra, giam sat va thi hanh ky luat  dang 
trong Dãng b thành ph. 

di) Th?c hin các nhim vii: Xây dmg, t chüc thirc hin chucTng trInh, kê 
hoach cong tác tháng, qu2, sau tháng, mt näm vaso kk, tng kt cong táe cUa 
Ca quan Uy ban Kiem tra Thanh uy. Xay d%rng to chixc, can b9, cong chirc va 
thire hin chInh sách di vói can b, cong chIrc Ca quan Uy ban Kiêm tra Thânh 
üy. Kiêm tra, giám sat hoat dng cüa can b, cong chirc Ca quan Uy ban Kiêm 
tra Thành iXy và üy ban kim tra cp üy trirc thuc Thànhüy khi c.n thit. 

2. Hiró'ng dan, kiêm tra, giám sat 
I A p p A A P 9 9 A Huang dan, hem tra, giam sat cac cap uy, to chiic diang, dang vien 

thrc hin cong tác kirn tra, giám sat, thi hành k' 1ut dáng trong Dáng b thành 
phô; chi do, hrncng dan nghip vii cong tác kiêrntra, giám sat, thi hãnh k' 1u.t 
dang va cac van die lien quan khac cho uy ban kiem tra, to chuc dang cap duai 
và dang viên. 

3. Thâm djnh, thm tra 
Thâm djnh, thâm tra Dé an, van ban cüa CáC ca quan dáng, chInh quyên, 

M,t tr.n T quc va các doàn th chInh trj - xã hi v nhüng ni dung lien 
quan den cong tác kim tra, giám sat và thi hành k' 1u.t ding trong Dáng b 
thành ph truâc khi trInh Ban Thuing vi Thành Uy. 

4. Phôi hçrp 
a) Vói Ban Tt chirc Thành üy, Van phông Thành üy và CC Co quan có 

lien quan theo dOi, giám sat vic thirc hin quy ché lam vic cüa Thành ñy. 
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b) Vói Ban T chirc Thành üy trong cong tác can b, cong chirc theo 
phân cap quãn 1. 

c) Vi các Co quan thuôc khi nôi chInh thirc hiên nhiêm vii kim tra, 
giám sat và thi hành k5' 1ut dàng. 

d) Vth các ban xây drng dãng giüp Thành üy, Ban Thung v1i, Thumg 
trrc Thành üy xay drng phuang hixóng, nhim vi, chucmg trInh, k ho.ch kiêm 
tra, giám sat t chirc dãng c.p dizài và dàng viên ch.p hành Ci.rcng linh chInh 
tn, Dieu lê Dãng, nghj quyêt, chi thj cüa Dãng (theo Diêu 30, Diu 1 Dãng) và 
giüp Thành Uy, Ban Thu?mg viii Thành Uy thành 1p doan hoc t giái quyt t 
cao, khieu nal,  ky 

luat 
dang Va xem xet, xis ly ky 

luat 
to chuc dang va dang vien 

vi phrn theo thâm quyên; tO chüc thirc hin chiscmg trInh, kê hoach  nay. 
A - A A A d) Vcn cac ca quan co lien quan dao tao,  boi throng chuyen mon, nghiçp 

vi v cOng tác kim tra, giám sat và k' lust dàng cho cp üy viên và can b, 
cOng chirc kiêm tra cüa cap üy thành phô và cap üy trirc thuc Thành üy. 

5. Thtyc hin các nhim vti  khác do Ban Thtrông vj, Thiràng triyc 
Thành üy và Uy ban Kim tra Thành üy giao. 

Diêu 7. Co can to chfrc b may 

1. Lãnh do: Gm ChU nhim Uy ban Kim tra (là eMng chI Uy viên 
Ban Thzthng vy Thành zy),  02 phó ChU nhim Uy ban Kiêm tra. 

2. Biên ché: Do Ban Thuông vii Thành üy xem xét, quyêt djnh. 

3. V1 trI viêc lam 

- Tong s vj trI vic lam: 04 vj trI. 

- Vê khung nang 1iic cüa ttrng vi trI vic lam (thrc hiçn Phy 4w dttçrc ban 
hành kàm theo Dé an so 10-DA/TU ngày 21/10/2022 cia Ban Thur3ng vy Tin/i iy). 

4. T chu'c dãng, doàn th 

- Thành l.p Chi b Ca quan tJy ban Kim tra Thành üy trirc thuc Dãng 
üy ca quan Dãng, doàn the thành phô. 

- Thành 1p  T cOng doàn trrc thuc t chirc cong doãn co sâ Ca quan 
Dàng, doàn the thành phô. 

Chirong IH 

MOI QUAN H CONG TAC 

Diéu 8. Quan h vó'i Thành üy, Ban Thir&ng vi, Thirông trc Thành 
üy, Uy ban Kiêm tra Tinh üy 

1. Ca quan Uy ban Kim tra Thành üy chju si7r lãnh dao,  chi  dao  cña 
Thành üy, trirc tip và thi.thng xuyên là Ban Thithng vii, Thithng trirc Thành 

A IS A P P 15 5 A F IS A A P uy; thi.rc hien che do bao cao, xin y kien va de xuat cac van de thuc trach 
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nhim v linh virc Cong tác kim tra, giám sat, thi hành k' 1ut Dàng và các 
thim vii khác duçic phân cong vâi Ban Thithng vi và Thuèng trrc Thành Uy. 

2. Co quan Uy ban Kim tra Thành üy djnh kS'  báo cáo cong tác vri Uy 
ban Kim tra Tinh üy; chju sir huàng dn, kim tra v chuyên môn, nghip vi 
cüa Uy ban Kiêm tra Tinh üy theo quy djnh. 

Diêu 9. Quan h vói Mt trn To quc và các dooàn th chInh tn - 
xA hi thãnh ph 

Quan h giüa Co quan Uy ban Kim tra Thành Uy vOi Mt tr.n To quôc 
và các doàn th chInh trj - xa hi thành ph là quan h phi hcip: 

1. Trong pham vi 1mb vrc cOng tác, Co quan Uy ban Kim tra Thành üy 
chü trI, phi hçp vâi Mat trân T quc và các doàn th chInh trj - xã hi thành 
ph trin khai thirc hin các nghj quyt, chi thj, quy djnh, quyêt djnh, quy chê 
cüa cap trên và cap mInh. 

2. Phi hçp nghiên cfru, huàng dn trin khai nghj quyt, chi thj, quy 
djnh, quyt dljnh, quy ch và kim tra, giám sat theo chirc näng, nhim vi thrçc 
Thành üy, Ban Thithng vi Thành üy giao. 

Diêu 10. Quan h vth Thuong trrc Hi dng nhân dan và Uy ban 
nhãn dan thành ph 

Quan h giüa Co quan Uy ban Kim tra Thành Uy vài Thithng tWc  Hi 
dông nhân dan Va Uy ban nhân dn thành phô là quan h phôi hop. 

1. Khi triên khai thirc hiên thim vi tham mini có gãn v6i cong tác quán 
1 Nhà nixâc thI Co quan Uy ban Kim tra Thành Uy phi hçTp vói Thuông trirc 
Hi dng nhân dan, Uy ban nhân dan; các co quan Dáng, Nhà nithc tao  diu 
kin, h trçi 1n nhau d cüng hoàn thành nhim v  duçc giao. 

A A A A A A • A • 
2. Ti ky h9p H91 dong nhan dan va Uy ban nhan dan thanh pho ban chu 

tn.rong, quyt dijnh, chInh sách, ché do... có lien quan dn linh vrc chuyên mon 
cüa Ca quan Uy ban Kim tra Thãnh Uy thI dai  din lãnh dao  Co quan Uy ban 
Kim tra Thành üy dixçic mi tham dix, tham gia kin. Nhftng nOi  dung can 
thiêt thI lãnh dao  co quan lam vic trirc tiêp vói Thithng trrc Hi dông nhãn 

A A A • F A A A A 

dan, Uy ban nhan dan thanh pho va cac phong, ban chuyen mon thu9c Hçn 
dng nhân dan, Uy ban nhan dan thành ph d phi hqp th%rc hin nhim vii. 

Diu 11. Quan h vói cp üy co s& và b phn tham miru giüp vic 
cüa cap üyco'sr 

1. Quan h giita Co quan Uy ban Kim tra Thành üy vâi c.p Uy co S 

trijc thuc Thành ñy là quan hphi hqp, hixccng dn, trao dôi trong vic thçrc 
hiçn cong tac chuyen mon va cong tac can bg theo phan cap. 

2. Quan h giUa Co quan Uy ban Kim tra Thành üy vci các b phn 
tham mixu, giup viçc cua cap uy CO SO la quan hç huong dan, kiem tra ye chuyen 
mOn, nghip vii trong pham vi quyên han  thrc phân cong. 
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Chiro'ng IV 

IMEU KHOAN THI HANH 

Diu 12. Diu khoãn thi hành 

1. Quy djnh nay có hiu hrc k tir ngày 01/11/2022 và thay th quy djnh 
tnrâc day ye chrc nàng, nhim v, to chüc b may cUa Co quan Uy ban Kiêm 
tra Thành üy Yen Bái. 

2. Co quan Uy ban Kim tra Thành üy chju trách nhim thirc hin Quy 
djnh nay. Can cir Quy djnh nay, Co quan Uy ban Kim tra Thành üy xây dirng 
Quy chê lam vic, phân cOng nhim vii c the dôi vOi lãnh do và chuyên viên 
d thirc hin hiu qua chüc näng, nhim vit duçic giao. Trong qua trinh thirc 
hin nu có phát sinh, viiàng mc thI báo cáo Ban Thixông vi Thành Uy b 
sung, sra dôi cho phü hcp./. 

Noi nhân:  
- Thi.rang trirc Tinh üy (de b/c), 
- Uy ban Kiêm tra Tinh üy (de b/c); 
- Ban Thuäng vii Thành us', 
- Thu&ng trirc HDND thànhphô, 
- Uy ban nhân dan thành phô, 
- Các ccy quan thammuu, giüp vic Thành üy, 
- MTTQ vã các doãn the thãnh phô, 
- Các chi, dãng bô trrc thuOc Thãnhüy, 
- Li.ru VT/TU. 

TIM BAN TH1NG VJ 
RI THIJ 
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