
DANG BQ TINH NAM DIIN}I 
BANG UY KHOI CAC C QUAN 

VA DOANH NGHIP TINH 

BANG CQNG SAN VIT NAM 

Nain Din/i, ngày 16 tháng 11 nám 2021 
* 

S 999-QD/DUK 

QUYET B!NH 
ye vic ban hành Quy ché cong tác dan vn 

cüa Bang b Khôi Các co' quan và Doanh nghip tinh 

- Can cir Diu 1 Bang Cong san Vit Nam; 

- Can cir Quy& dljnh s 23-QD/TW, ngày 30/7/202 1 cüa B ChInh trj 
(khOa XIII) v vic ban hành Quy ch cong tác dan 4n cüa h thông chInh 
tn; 

- Can cü Quyt dijnh s 242-QD/TU, ngày 25/8/202 1 cCia Ban Thiiông vu 
Tinhüy v vic ban hành Quy ch cong tác dn vn cüa h thông chInh trj; 

- Can cir Quy ch s 01-QC/DUK, ngày 22/9/2020 cüa Ban Ch.p hành 
Dâng b Khi Các co quan và Doanh nghip tinh khóa I, nhim kS'  2020-
2025; 

- Xét d nghj cUa Ban Dan 4n - Ni chInh Bang üy Kh&, 

BAN THUO'NG VU BANG UY KHOI QUYET BJNH 
Biu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch cOng tác dan 4n 

cña Bang b Khi Các co quan và Doanh nghip tinh. 

Biu 2. Các Co quan chuyên trách tham mixu, giüp vic Bang üy Khi; 
các to chüc co s diãng, các to chiirc doàn the chInh trj tr?c  thuc Bang iiy 
Khi có trách nhim to chirc thirc hin Quy& djnh nay. 

Biu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k ti'r ngày k./. 

Noi nhân:  
- Thir&ng trtrc Tinli ur, I  (dë báo cáo) 
- Ban Dan vn Tinh u, 
- Các TCCS Dàng trirc thuc, 

Các ca quan chuyên trách, tharn rni.ru 
giüp vic DUK, 
- Lru. 

T/M BAN THUONG VU 



D G 
Kll4 i'A 
vA DOANH NGH1P 

TINHNAMDINH 

QUY CHE 
n vn ella Bang b Khi Các co quan Va Doanh nghip tinh 

kern theo Quyé't djnhsc 999-QD/DUK, ngày 16/11/2021 
ithng vy Dáng iy  Khói Các cci quan và Doanh nghip tinh) 

Phân thtr nhât 
QUY DJNH CHUNG 

Biêu 1. Dan vn và cong tác dan vn là nhim vi.i có nghia chin lugc 
di vci toàn b sir nghip cách mtng cüa dt nuó'c; là diu kin quan tr9ng 
bào dam cho sir lãnh dao  cüa Dáng và cüng c& tang ciô'ng môi quan h máu 
thjt giü'a Dáng, Nhà nixc vi nhân dan. Cong tác dan 4n là trách nhim dlla 
tht cà các t chirc trong h thng chinh trj, cüa can b, dàng viên, cong chirc, 
viên chirc và ngithi lao dng. 

Dáng lãnh do trçrc tip cong tác dan 4n; các cci quan, t chirc, cá nhân 
trong h thng chInh trj phéi hcip cht chë, dtng b, thiic hin hiu qua cOn 
tác dan van; nêu cao trách nhim nêu guong cüa can b, dáng viên, nht 1 
can b länh do, quàn l, nguñ diüng diâu dôi vi cong tác dan van; thun 
xuyên h9c tap, quán trit tu tiRrng, dao  dirc và thirc hin phong cách dan 4n 
tr9ng dan, gn dan, hiu dan, hc dan và có trách nhim vOi dan cüa Chll tjch 
Ho ChI Minh. 

Biu 2. Quy ch nay quy dinh trách nhim, co ch& phuong thüc thiic 
hin cong the dan 4n cüa Bang b KhOi. 

Biu 3. Các cp lly, t chüc dàng, tp th lãnh dao,  ngui dung du cac 
Co quan, don vj, doanh nghip, các t chirc doàn th chinh trj t chirc länh 

dao, chi  dao  nâng cao nhn thirc, trách nhim cho can b, dâng viên, cOng 
chirc, viên chüc và ngui lao dng d6i vOi cOng tác dan vn gn vOi thirc hin 
nhim vu chInh trj duçc giao, phân cOng lãnh dao  phii trách, can b trirc tip 
phii trách cong tác dan 4n. 

Phn thir hai 
TRACH NHIEM LANH DO VA THIJ'C HIN CONG TAC DAN VL4N 

I. Trách nhim ella cp lly, các co' quan chuyên trách tham mtru 
gillp vic Bang ily Khi, các t chfrc co' s& dãng trirc thuc 

Diu 4. Ban Chap hành Bang b, Ban Thi.thng vii Bang u Khi. 

1. Ban Chip hành Bang b Khi chlu trách nhim lãnh dao,  chi  dao  t 
chirc thirc hin toàn din cOng tác dan vn cUa Bang b Khôi. 

2. Ban Thuô'ng vii Bang üy Khi chju trách nhim tru9c Ban Chp 
hành Bang b KhOi ye lãnh dto, chi dto to chuc thirc hin cOng the dan 4n. 
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2.1. Lành dao, chi  dao quán trit, ci th hóa, trin khai thirc hin, so' kt, 
tong kêt cac chU trucng ciia Dáng, chmnh sách, pháp 1u.t cüa Nhà nuic lien 
quan den cong tác dan van; kjp thii ban hành nghj quyt, chi thj, k& 1un v 
cong tác dan 4n. 

2.2 Lãnh diao, chi dao cp üy các t ch(rc co si dàng pMi hçip vói thu 
trixng cáç cc quan, don vj, doanh nghip thirc hin có hiu qua cong tác dan 
4n phü hçp vi Dàng bô Khôi; to chiirc hi righj can b cong chirc, viên 
chi'rc; hôi nghi dôi thoai tr?c tip vâi ngiRi lao dng; giài quyt kjp thai 
nhu'ng khiêu nai, t cao, k.in nghi, phán ánh, nhttng vn d birc xuc, flôi cm 
ma can b, cong chirc, viên chñc, ngiiô'i lao dng quan tam. 

2.3. Lãnh do v t chirc, cong tác nhân sr; quy& djnh gi9i thiu can 
b, dáng viên có nãng hrc phi trách cong tác dan 4n theo thâm quyên. 

2.4. Diñli k3t sáu tháng, rnt nãm và trong nhng truàng hcip cn thit 
lam vic v9iBan Dan van - Ni chInh, các co quan chuyên trách tham mini 
giiIp vic, cac t6 chüc dioàn th chInh trj v tInh hInh cOng tác dan 4n. 

2.5. Chi dao kim tra,giám sat, so kt, tng k& vic thirc hin các nghj 
quyêt, chi thj, quy djnh, quyt dijnh, quy ch& kk lutn cüa Tinh ui', Dãng i1y 

KhOi ye oOng tác dan 4n. 

Diêu 5. Ban Dan 4n - NOi chInh Dàng u. Khéii 

1. Chü tn nghiên ciiru, tham mixu Ban Chip hành Dàng b Khôi, trVc 
tip và thung xuyên là Ban ThuOng vi, Thithng trirc Dàng u Khôi ye chü 
truong, chInh sách và giái pháp v Cong tác dan vin. 

2. Tharn gia kin vâi các t c.hüc doàn th chInh trj, c.p üy các to 
chüc co s àng trong vic th ch hoá các nghj quyêt, chi thj, quy djnh, 
quyt djnh, quy chA, kt lu.n cüa Dàng ye cOng tác dan 4n, phát huy quyên 
lam chü cüa can b, cOng chirc, viCn chüc và ngui lao dng. 

3. Huàng dan, kim tra, giám sat viêc thirc hin cong tác dan 4n dM vái 
các to ch(rc Co s& dâng truc thuôc. Tham muli tiên hành so kêt, tOng két các 
nghj, quyt, chi thj, quy djnh, quyêt dijnh, quy chê, két lun cüa Dàng ye cong 
tác dan van; theo dOi, nm bt tmnh hInh can b, cOng ehirc, viên chüc, ngui 
lao dng trong Khi dê báo cáo và tham mu'u cho Ban Thumg v1.i, ThiRing 
tr1rc EDàng üy KMi. 

Là co quan thung trijc Ban Chi dao  thirc hin quy ch dan chü Ô CO S& 

cüa Dàng üy Khi; tham gia mOt  so Ban Chi dao theo sir phân cOng cüa Ban 
Thmng vii, ThiRing trçrc Dàng üy KhOi. 
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4. Huó'ng dn, bM duOng chuyên môn, nghip vi, c.p nht kin thi.irc ye 

cong tác dan 4n. Tham gia kin vâi Ban To chirc Dáng u' KhOi ye cOng tác 
can b lam cong the dan 4n. 

Diu 6. Các ca quan chuyên trách tharn muu, giiiip vic Dáng u' Khi 

PhM hçp vdd Ban Dan 4n - Ni chInh Dáng u Khi tham mru, 
xut vói Ban Chp hành Dáng b, Ban Thung viii Dãng u KhOi ye chñ 
trucing, chInh sách và giái pháp ye cOng tác dan 4n; kiêm tra, giám sat, so' 
kt, tang kt vic thirc hin các nghj quyt, chi thj, quy djnh, quyêt dlnh,  quy 
ch, kt luân cüa Dãng ye cong tác dan vn theo chirc nãng, nhim vi di.xcic 
giao ciii the: 

1. Van phông Dáng u' Khi pMi hp theo dOi, tng hç'p tInh hInh thirc 
hin cOng tác dan 4n cüa các dàng b, chi b trrc thuc Dàng b KhOi; phôi 
hçp chun bj dtr tháo các nghj quyt, chi thj, quy djnh, quyêt djnh, quy chê, 
kt lun cüa Dáng u Khi ye cong tác dan 4n. 

2. Ban To chirc Dáng KhOi chü trI, phôi hcip hirâng dan, kiêm tra,, 
• A • A • . A P A • • NG TJY giam sat vic thiic hin quy dnh ye cong tac can b9 duçic cap uy giao nhim  AC Cd QW 

A P A A NHNGH1 v1i phii trach cong tac dan van. LNAMDINH 

3. Ban Tuyên giáo Dàng u KMi phi hgp hLrâng dan, kim tra, giárnN 
sat vic to chüc hçc tip, quán trit các nghj quyêt, chi thj, quy dijnh, quyêt 
dinh, quy ch, kt 1un cüa Dàng ye cOng tác dan 4n; nãm tInh hInh, thi 1un 
xã hi; chi dao,  hithng dn cap üy các t chüc co' s dàng và di ngü báo cáo 
viên, cong tác viên thithng xuyên tuyên truyn v cOng tác dan 4n và tuyen 
truyên, c vu các mO hInh, din hInh "Dan 4n khéo". 

4. Uy ban Kim tra Bang u Khi pMi hp kim tra, giám sat các cp 
ñy, to chirc dáng trirc thuc trong vic thçrc hin các nghj quyt, chi thj cüa 
Bang ve cOng tác dan 4n; giãi quyt khiu nai,  t cáo t chirc dàng, cá nhân 
ye cOng tác phông, chng tham nhüng, lang phi, tiêu circ. 

5. Ban Boàn th Bang u Khi phi hp tuyên truyn y dung 1i chü 
tru'ang, nghj quyet cüa Bang, chInh sách pháp 1ut cüa Nhà nuc; xây dirng 
và nâng cao chat hxcng tO chüc Ca s Boàn, Hi; phát huy hiu qua các mO 
hInh hay, cách lam tot cüa doàn yjen, hôi yin, nht là cong tác chäm lo di 
sOng yât chat, tinh than cho doàn vien, hôi yiên. 

Diu 7. Các t chtrc Ca s dàng trrc thuc 

1. Lãnh dto, chi do, to chüc trin khai quán trit, cii th hoá các chü 
truang, thrng 1i cüa Bang, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuâc lien quan 
den cOng tác dan van. 
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2. Phi hap vii thu trrning ca quan, dan vj, doanh nghip, lãnh dao  các 
to chi'rc doan th chInh trj djnh huâng, t chi'rc các hoat dng, phong trào thi 
dna; t ch(rc hOi nghi can bô, cong chirc, viên chrc và ngiRi lao dng; to chirc 
dôi thoai vâi ngithi lao dng; giài quyt kjp thai v khiu ni, to cáo, kiên 
nghj, phân ánh cüa can b, cOng chüc, viên chüc và ngithi lao dng, nhttng 
van dê birc xi1c ti Ca quail, dan vi, doanh nghip; bào v quyn và igi Ich hgp 
pháp, chInh dáng cüa can bô, cong chüc, viên chrc va ngithi lao dng. 

3. Lãnh dao, ehi dao t chüc thixc hiên kim tra, giám sat, sa kêt, tong 
kêt vic thirc hin các nghj quyt, chi thj, các van bàn chi dao  cüa Trung 
ixang, cña tinh và cüa Dàng u Khi v cong tác dan 4n. 

4. Phân cOng dông chI Thuäng trl:rc cap ñy ho.c dong chI Uy viên Ban 
Thurng vii (nai có Ban Thuàng viii) phii trách cong tác dan 4n. 
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II. Trách nhiêm cüa các to chfrc doàn the chInh tr 

Diu 8. Các t chirc doàn th chInh trj trirc thuc Dàng üy Khôi (Doan 
Thanh niên và Hôi Cuu chin binh Kh6i) 

1. Tuyên truyn, 4n dng doàn viên, hi viên phát huy quyn lam chü, 
thirc hin chU truclng, dung lôi cüa Dãng, chInh sách pháp lutt cüa Nhà 
rnrâc; thirc hin t& vai trô dai  din, bào v quyn, igi feb hap pháp, chInh 
dáng cüa doàn viên, hi viên. 

2. Giám sat vic thirc hiên chInh sách, pháp 1ut lien quan dn quyên, 
igi Ich, nghTa vi cüa dioàn viên, hi viên và ngu6i lao dng; vic thirc hin 
quy ch dan chü & ca s; vic tu dung, rèn luyn drao  düc, li song cüa can 

A A ' P A - , , . I.  bç, dang vien, nhat la can b9 lanh dao,  quan ly, nguai dung dau. 

3. Thithng xuyên n.m bit, tng hgp kin, kin nghj cña doàn viên, 
hi viên de phàn ánh, kin nghj vâi Ban Thurng v1i Dàng u KhOi và tham 
mini, dé xuât giái pháp giài quy&; thông tin cho doàn viên, hi viên biêt kêt 
qua giài quyêt cüa các ca quan chirc nãng và cp có thrn quyn. 

4. Vn dng doàn viên, hi viên dong gop kiên xây dirng dàng, chmnh 
quyên; to chüc thirc hin chInh sách, pháp lut cüa Nhà nuâc và các van bàn 
chi dao  cüacác c.p có thrn quyn. 

Phnthfrba 
PHU'€NG TH15'C THU'C HINCONG TAC DAN VN 

Diu 9. Quán trit, tuyên truyn, 4n diông can b, dàng viên và ngui 
lao dng thirc hin chü truang, di.thng hM cüa Dàng, chInh sách, pháp lut cüa 
Nhà nrnc bang các hInh thirc thit thirc, sang t?o;  phát huy quyên lam chü 
cüa can b, cOng chic, viên churc và ngui lao dng, phát huy chI, quyêt 
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tam va sirc manh dai  dioàn kêt, tIch crc tham gia các cuc 4n dng, phong 
trào thi dna yêu nuó'c, xây dirng và bào v To quôc. 

Diu 10. Cii th hoá chü truang, dithng li cüa Dàng, các van bàn lãnh 
dto, chi dao cña cap üy cap trên ye cong tác dan 4n gàn vói vic thirc hin 
chirc nãng, nhim vu cña tiirng co' quan, don vj, doanh nghip; triên khai sâu 
rng phong trào thi dua "Dan 4n khéo". 

Diêu 11. Xây dirng, kin toàn t chüc b may, can b lam cong tác dan 
4n cña Dàng b Khi; quy hoch, dào tao, bi duO'ngcán b gän vó'i nâng 
cao cht lisçing di ngü can b dáp irng yêu câu cong tác dan 4n trong tInh 
hInh mâi; phân cong can b lam cong tác dan vn có näng l?c, dao dirc, uy 
tin, kinh nghim. 

Diu 12. Can b, dâng viên, cong chiirc, viên chüc, ngui lao dng, 
nht là can b länh do, quân l, ngui di'rng du cp üy có trách nhim thirc 
hin t& cong tác dan 4n theo quy djnh cüa Dàng và Nhà nuâc; guong mâu 
thrc thi cOng v1i, nêu cao tinh than ph1ic vy. nhân dan; giü môi lien h mt 
thit vó'i can b, cong chüc, viên chüc, ngui lao dng. 

Diu 13. Tang cumg kim tra, giám sat vic thrc hin các nghj quyt, 
chi thj, kt 1un, quyt dijnh, quy djnh, quy ch cüa Dáng, Nhà nuâc và cüa 
Tinh, cüa Khi lien quan dn cong tác dan 4n. 

Diu 14. Ch d lam vic, thông tin, báo cáo 

1. Ban Dan vn - Ni chInh phi hcip vâi c.p üy các t chüc cci si dâng 
trirc thuôc theo dOi, näm bt tInh hInh, tam tu, nguyen v9ng cüa can b, cOng 
chirc, viên chüc, ngui lao dng báo cáo Ban Thung vi Dàng üy Khi, Ban 
Dan 4n Tinh üy theo quy djnh. 

2. Dinh k hang tháng, qu, sáu tháng, näm: Ban Dan vn - Ni chInh 
tham muu Ban Thung vi Dáng üy Khi báo cáo kt qua Cong tác dan 4n 
vài Ban Dan 4n Tinh ñy; các to chirc co' s diãng trirc thuc djnh kS'  6 tháng, 
hang näm báo cáo két qua cong tác dan 4n và thirc hin quy ch dan chü 
co s& vó'i Ban Thuing vit Dáng üy Khi, dng thi giri Ban Dan 4n - Ni 
chInh Dáng ñy Khôi dê tong hçip, theo döi. 

Phn thfr ttr 
TO CHC TH1fC HIIN 

Diu 15. Các co' quan chuyên trách tham muu giñp vic, các t chirc 
doàn the chInh tr cüa Dàng üy Khôi tham mi.ru, triên khai thrc hin Quy ch 
cong tác dan 4n. 

Diu 16. Can cü Quy ch nay cp Uy các t chirc co s dàng trirc thuc 
có trách nhim quán trit, triên khai, t chiirc thirc hin có hiu qua. 
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Diêu 17. Ban Dan 4n - Ni chmnh Bang üy Khôi ch trI, phôi hçip vi 
Van phOng Bang iiy Khi, cac ca quan chuyên trách tharn muu, giip vic cüa 
Bang üy Khôi tham miiu cho Ban Thuàng vii Bang iy Khôi theo dOi, don 
dOe, kiêrn tra, giárn sat viêc time hiên Quy ch nay, djnh k' báo cáo Ban 
Thuàng v1i Bang üy KhOi vá Ban Dan 4n Tinh ty. 

Diu 18. Hang ham dánh giá kt qua thrc hin cOng tác dan van; kjp 
thai biêu duang, khen thi.x&ng nhüng tp th, cá nhân Co thành tIch xuât sac; 
nghiêm khäc phê bInh, kST 1ut nhttng t chtrc, cá nhân thiêu trách nhirn, có vi 
phm trong cOng tác dan 4n. 
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