BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

ĐẢNG CÔNG SẢN VIÊT NAM

Số 168-QĐ/TW

•'Vội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

QƯYÉT ĐỊNH
về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu
của tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương

- Căn cứ Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị
và Ban Bí thư khoá XII;
- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương,
BAN BÍ THƯ QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc mẫu của
tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh uỷ).
Điều 2. Trên cơ sở Quy chế làm việc mẫu này và các quy định của Trung
ương có liên quan, các tỉnh uỷ xây dựng quy chế làm việc của mình phù hợp với
yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương.
Giao cho Ban Tố chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên
quan hướng dẫn việc thực hiện.
Điều 3. Văn phòng Trung ương Đảng, các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc
Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

T/M BAN BÍ THƯ

Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để báo cáo),
Các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương,
Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng,
đảng uỷ trực thuộc Trung ương,
Các đồn^ chí Uỷ viên
Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

Trân Quỏc Vượng
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QUY CHÉ LÀM VIỆC
của tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương
{Ban hành kèm theo Quyết định sổ ỉ 68-QĐ/TỈV,
ngày 28/12/2018 của Ban Bí thư)
- Căn cứ Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Quy định số 10-QĐi/TW, ngày 12/12/2018 của Bộ Chính trị về
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp uỷ, ban
thường vụ cấp uỷ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Căn cứ Quy định số 42-QĐ/TW, ngày 03/10/2016 của Ban Bí thư về
nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ;
- Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phưong,
Ban chấp hành đảng bộ tỉnh
, khoá
, nhiệm kỳ
quyết định Quy
chế làm việc của ban chấp hành, ban thường vụ và thường trực Tỉnh uỷ như sau:
Chương I
NHIỆM VỤ, QUYÈN HẠN CỦA TẬP THỂ
Điều 1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tỉnh uỷ
(Cụ thể hoá theo Điều 4, Quy định số 10-QĐi/TW, ngày 12/12/2018 của
Bộ Chính trị vê chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn vờ môi quan hệ công tác của
cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
(Cụ thể hoá theo Điều 5, Quy định số ỈO-QĐi/TĨV, ngày 12/12/2018 của
Bộ Chính trị vé chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và mối quan hệ công tác của
cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương).
Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thưòng trực Tỉnh uỷ
(Cụ thể hoá theo Điều 2, Quy định số 42-QĐ/TĨV, ngày 03/10/20ỉ 6 của
Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ).
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Chương II
NHIỆM VỤ, QUYÈN HẠN CỦA CÁ NHÂN
Điều 4. Nhiệm yụ, quyền hạn của uỷ viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh
1. Chịu trách nhiệm trước tỉnh uỷ về sự lãnh đạo của tỉnh uỷ trong lĩnh
vực, địa bàn đưẹyc phân công phụ trách.
2. Chủ động đề xuất ý kiến với tỉnh uỷ, ban thường vụ, thường trực tỉnh
uỷ về chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp và chương trình hoạt động của tỉnh uỷ,
ban thường vụ và thường trực tỉnh uỷ liên quan đến lĩnh vực, địa bàn được phân
công phụ trách. Thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, giải
quyết kịp thò'! những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo ban thường vụ,
thường trực tỉnh uỷ các vấn đề đột xuất, phức tạp vượt thẩm quyền.
3. Nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giữ gìn sự
thống nhất ý chí, hành động và đoàn kết trong Đảng; không nói trái, làm trái
nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Trung ương và tỉnh uỷ;
kiên quyết đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ
nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng.
Cùng với cấp uỷ, đảng đoàn, ban cán sự đảng nơi công tác, lãnh đạo việc
nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nghị
quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh uỷ; chỉ đạo công tác xây dựng Đảng,
xây dựng hệ thống chính trị, công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở cơ quan, tổ chức,
ngành, địa phương được phân công phụ trách.
4. Gương mẫu thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định của Trung ương và
của tỉnh uỷ về trách nhiệm nêu gưcmg của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ
chốt các cấp. Thường xuyên tự soi mình với các biểu hiện suy thoái, "tự diễn
biến", "tự chuyển hoá" và đề ra giải pháp khắc phục. Tích cực góp phần xây
dựng tố chức đảng trong sạch, vững mạnh ở đcm vị mình sinh hoạt, công tác.
Có lối sống gương mẫu, trong sạch, lành mạnh; xây dựng gia đình văn
hoá; không để vợ (hoặc chồng), con lợi dụng làm những việc trái quy định của
Đảng, pháp luật và chính sách của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của
Đảng. Giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân.
5. Nghiêm chỉnh chấp hành sự phân công và điều động của cấp có thẩm
quyền; có quyền trình bày ý kiến khi các cơ quan có thấm quyền đánh giá, nhận
xét, quyết định bố trí công tác, thi hành kỷ luật đối với mình.
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6. Trực tiềp phụ trách và chịu trách nhiệm hoặc tham gia chỉ đạo công tác
tổ chức, cán bộ; xây dựng quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ kế cận, nhất là cán bộ
thay thế chức vụ mình đang đảm nhiệm. Chỉ đạo kiếm tra, giám sát, nhận xét,
đánh giá cán bộ thuộc cơ quan, tổ chức, ngành, địa phương được phân công phụ
trách. Chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí,
quan liêu, tiêu cực và thực hành tiết kiệm ở đơn vị, địa bàn được phân công phụ
trách; chịu trách nhiệm đối với những sai phạm của tổ chức và cán bộ dưới
quyền quản lý trực tiếp.
7. Nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình theo quy định của Đảng.
Hằng năm tự phê bình về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách
công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được
giao. Lắng nghe, cầu thị tiếp thu ý kiến góp ý, nhất là các hạn chế, khuyết điểm
của mình hoặc có liên quan đến mình. Có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc
phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong kỳ kiểm điểm và khuyết
điểm do cấp có thẩm quyền kết luận và khuyết điểm được chỉ ra ở các kỳ kiểm
điểm trước.
Thực hiện phê bình, chất vấn về hoạt động của tỉnh uỷ, ban thường vụ,
thường trực tỉnh uỷ và các thành viên khác theo quy định. Cá nhân được phê
bình, chất vấn có trách nhiệm tiếp thu, giải trình và trả lời rõ ràng về các nội
dung phê bình, chất vấn.
8. Tích cực, tự giác học tập, cập nhật thông tin, kiến thức mới và được bồi
dưỡng, nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng
lực hoạt động thực tiễn.
9. Tham dự đầy đủ các phiên họp tỉnh uỷ; tích cực thảo luận, đóng góp ý
kiến cho các nghị quyết, quyết định, văn bản của tỉnh uỷ và cùng tỉnh uỷ chịu
trách nhiệm trong việc lãnh đạo thực hiện. Phối họp chuẩn bị nội dung thuộc
lĩnh vực được phân công phụ trách để trình tỉnh uỷ, ban thường vụ tỉnh uỷ.
Tham gia các ban chỉ đạo, tiểu ban, tổ công tác hoặc các hình thức tổ chức khác
của tỉnh uỷ, ban thường vụ tỉnh uỷ khi được phân công.
10. Có quyền bầu cử, ứng cử, đề cử, xin rút khỏi danh sách đề cử theo
quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng.
11. Thực hiện chế độ bảo mật thông tin, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn của
Đảng, Nhà nước.
12. Đưcrc cung cấp và yêu cầu ban thường vụ tỉnh uỷ cung cấp những
thông tin cần thiết, kịp thời về hoạt động của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong
tỉnh; về tình hình trong nước và quốc tế để thực hiện nhiệm vụ.
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Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của uỷ viên ban thưòng vụ tỉnh uỷ
Ngoài nhiệm vụ, quyền hạn đưẹyc quy định tại Điều 4 của Quy chế này, uỷ
viên ban thường vụ tỉnh uỷ còn có nhiệm vụ, quyền hạn sau;
1. Chỉ đạo việc chuẩn bị các nghị quyết, quyết định, văn bản của ban
thường vụ, tỉnh uỷ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và các nội dung
theo phân công của ban thường vụ. Tham gia đầy đủ các phiên họp của ban
thường vụ; tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền
quyết định của ban thường vụ tỉnh uỷ và cùng tập thể ban thường vụ chịu trách
nhiệm về những quyết định đó.
2. Trực tiếp giải quyết hoặc chỉ đạo các cơ quan liên quan phối họp giải
quyết công việc và những kiến nghị của các tập thể, cá nhân thuộc lĩnh vực,
phạm vi đưọ'c phân công phụ trách. Đối với các vấn đề liên quan đến lĩnh vực
khác thì chủ động trao đổi với đồng chí uỷ viên ban thường vụ có liên quan
hoặc báo cáo với đồng chí phó bí thư, bí thư tỉnh uỷ xem xét, cho ý kiến.
3. Chỉ đạo hoặc phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ của các ban,
ngành, địa phương trong lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách.
Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của bí thư tỉnh uỷ
(Cụ thể hoá theo Điều 3, Quy định số 42-QĐ/TĨV, ngày 03/10/2016 của
Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ).
Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của phó bí thư thường trực tỉnh uỷ
(Cụ thể hoá theo Điều 4, Quy định sổ 42-QĐ/TĨV, ngày 03/10/2016 của
Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ).
Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của phó bí thư - chủ tịch Uỷ ban nhân
dân tỉnh
(Cụ thể hoá theo Điều 5, Quy định sổ 42-QĐ/TW> ngày 03/10/2016 của
Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ).
Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của bí thư hoặc phó bí thư là chủ tịch
Hội đồng nhân dân tỉnh
(Cụ thể hoả theo Điều 6, Quy định sổ 42-QĐ/TW) ngày 03/10/2016 của
Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ).
Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của phó bí thư phụ trách xây dựng tổ
chức cơ sỏ' đảng
(Cụ thể hoá theo Điều 7, Quỵ định sổ 42-QĐ/TĨV, ngày 03/10/2016 của
Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ).
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Chương III
MÓI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA TỈNH UỶ,
BAN THƯỜNG vụ TỈNH UỶ, THƯỜNG TRỤC TỈNH UỶ
Điều 11. Vói Ban Chấp hành Trung ưong, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
(Cụ thể hoá theo Điều 6, Quy định số 10-QĐi/TW, ngày 12/12/2018 của
Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và moi quan hệ công tác của
cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ tinh, thành phổ trực thuộc Trung ương và Điều 12,
Quy định sổ 42-QĐ/TW, ngày 03/10/2016 của Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan
hệ công tác của thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ).
Điều 12. Với Đảng đoàn Quốc hội
(Cụ thể hoả theo Điều 33, Quyết định số 295-QĐ/TW, ngày 06/11/2015
của Bộ Chính trị về Quy chế làm việc của Đảng đoàn Quốc hội).
Điều 13. Vói Ban cán sự đảng Chính phủ
(Cụ thể hoá theo Điều 23, Quyết định sổ 198-QĐ/TW, ngày 18/9/2013
của Bộ Chính trị vé quan hệ công tác giữa Ban cán sự đảng Chính phủ với
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng uỷ
trực thuộc Trung ương, đảng uỷ các đơn vị sự nghiệp Trung ương, các ban
đảng Trung ương và các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương).
Điều 14. Vói các CO' quan đảng của Trung ương
(Cụ thể hoá theo Khoản 2, Điều 7, Quy định sổ 10-QĐi/TW, ngày
12/12/2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ
công tác của cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung
ương và Điều 12, Quy định sổ 42-QĐ/TWì ngày 03/10/2016 của Ban Bí thư về
nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ).
Điều 15. Vói đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương
(Cụ thể hoá theo Điều 15, Quyết định sổ 162-QĐ/TW, ngày 05/12/2018
của Ban Bí thu- vê Quy chế làm việc mâu của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực
thuộc Trung ương).
Điều 16. Vói Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể
trực thuộc Trung ưong
(Cụ thể hoá theo Điều 15, 16, Quy định số 314-QĐ/TW, ngày 01/7/2010
của Ban Bí thư vê công tác giữa Đảng đoàn Mặt trận To quốc Việt Nam, đảng
đoàn các đoàn thê với tập thế lãnh đạo và đảng uỷ cơ quan, các đảng đoàn,
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ban cán sự đảng, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các ban Trung ương Đảng,
các tỉnh uỷ, thành uỷ).
Điều 17. Vói Đảng uỷ Công an Trung ưoìig và các đảng uỷ trực thuộc
Quân uỷ Trung ương
(Cụ thể hoá theo Điều 24, 27, Quy định sổ 29-QĐ/TW, ngày 05/7/2016
của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng).
Với các đơn vị đóng trên địa bàn: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các
đơn vị, tỉnh uỷ xây dựng mối quan hệ công tác phù hợp với yêu cầu tĩnh hĩnh
thực tiên của địa phương.
Điều 18. Vói các tỉnh uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Trung ương
(Cụ thể hoá theo Điều 8, Quyết định sổ 253-QĐ/TW, ngày 07/8/2009 của
Ban Bí thư về Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng uỷ khối các cơ quan Trung
ương với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và các
tinh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương).
Điều 19. Vói đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, ban cán sự đảng Uỷ
ban nhân dân tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Tỉnh uỷ, ban thường vụ và thường trực tỉnh uỷ lãnh đạo Hội đồng nhân
dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh thông qua đảng đoàn Hội đồng nhân dân, ban cán
sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh và các đảng viên là đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh, thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh; tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân và
Uỷ ban nhân dân hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.
1. Vói đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh
(Cụ thể hoá theo Điều 3, Quy định sổ 23 Ỉ-QĐ/TW, ngày 16/6/2009 của
Ban Bỉ thư về quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh uỷ, thành uỷ với các đảng
đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc và Điều 9, Quỵ định số 42-QĐ/TW, ngày
03/10/2016 của Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực
tinh uỷ, thành uỷ).
2. Vói ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh
(Cụ thể hoả theo Điều 4, Quy định số 231-QĐ/TW! ngày ỉ 6/6/2009 của
Ban Bí thư về quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh uỷ, thành uỷ với các đảng
đoàn, ban cản sự đảng trực thuộc và Điều 9, Quy định sổ 42-QĐ/TĨV, ngày
03/10/2016 của Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực
tỉnh uỷ, thành uỷ).
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3. Vói đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
- Tỉnh uỷ, ban thường vụ và thường trực tỉnh uỷ lãnh đạo hoạt động của
đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông qua các đồng chí trưởng, phó trưởng đoàn và
các đại biểu Quốc hội là uỷ viên ban thường vụ, uỷ viên ban chấp hành đảng bộ
tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biếu Quốc
hội thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
- Đoàn đại biểu Quốc hội thường xuyên phản ánh ý kiến, nguyện vọng
của cử tri để ban thường vụ, thường trực tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan, địa
phưong giải quyết.
Điều 20. Với ban cán sự đảng toà án nhân dân tỉnh, ban cán sự đảng
viện kiếm sát nhân dân tỉnh
(Cụ thể hoá theo Điều 6, Quy định sổ 23 Ì-QĐ/TW, ngày 16/6/2009 của
Ban Bí thư về quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh uỷ, thành uỷ với các đảng
đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc và Điều 9, Quy định số 42-QĐ/TW, ngày
03/10/2016 của Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực
tỉnh uỷ, thành uỷ).
Điều 21. Vói đảng đoàn uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các
đoàn thê chính trị - xã hội và ban thưòng vụ tỉnh đoàn
(Cụ thể hoá theo Điều 5, Quy định số 231-QĐ/TW, ngày 16/6/2009 của
Ban Bí thư vé quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh uỷ, thành uỷ với các đảng
đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc và Điều 9, Quy định số 42-QĐ/TW, ngày
03/10/2016 của Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực
tỉnh uỷ, thành uỷ).
Điều 22. Với các cấp uỷ trực thuộc tỉnh uỷ
(Cụ thể hoá theo Điều 8, Quy định sổ ỉ 0-QĐi/TĩV, ngày 12/12/2018 của
Bộ Chính trị vê chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và moi quan hệ công tác của
cảp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ tỉnh, thành pho trực thuộc Trung ương và Điều 10,
Quy định số 42-QĐ/TW, ngày 03/10/2016 của Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan
hệ công tác của thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ).
Điều 23. Vói các CO' quan tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ
(Cụ thể hoá theo Điều 8, Quy định sổ 10-QĐi/TĨV, ngày 12/12/2018 của
Bộ Chính trị vê chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và môi quan hệ công tác của
cáp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Điều 11,
Quy định số 42-QD/TỈV, ngày 03/10/2016 của Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan
hệ công tác của thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ).
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Điều 24. Quan hệ công tác trong nội bộ thưòìig trực tỉnh uỷ
(Cụ thể hoá theo Điều 8, Quy định số 42-QĐ/TW) ngày 03/10/2016 của
Ban Bí thư vê nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ).
Điều 25. Các mối quan hệ khác
(Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác, tỉnh uỷ
nghiên cứu, xây dựng phù hợp với tĩnh hĩnh của địa phương).
Chương IV
NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐÔ LÀM VIÊC
•

•

Điều 26. Nguyên tắc làm việc
1. Tỉnh uỷ, ban thường vụ, thường trực tỉnh uỷ làm việc theo nguyên tắc
tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thiểu số phục tùng đa số,
cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức; chấp hành nghiêm
Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh uỷ
và nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh.
2. Cá nhân đưọ-c quyền phát biểu và bảo lưu ý kiến của mình, nhưng phải
chấp hành nghị quyết của tập thể. Ý kiến bảo lưu có thể được phản ánh lên cấp
trên, nhưng không đưọ-c tuyên truyền, phổ biến ra bên ngoài.
3. Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của cấp uỷ, ban thường vụ
cấp uỷ; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Thực hiện nguyên tắc tập
trung dân chủ, tập thể lãnh đạo; đồng thời, nêu cao tính chủ động, sáng tạo, tự
chịu trách nhiệm của mỗi cá nhân, nhất là người đứng đầu. Thực hiện phân cấp,
phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát.
Điều 27. Thực hiện chưoìig trình công tác
1. Tỉnh uỷ, ban thường vụ tỉnh uỷ, thưcmg trực tỉnh uỷ làm việc theo
chương trình, kế hoạch công tác đã được tập thể thông qua; theo chỉ đạo của
Trung ưong hoặc khi có yêu cầu đột xuất.
Tỉnh uỷ có chương trình công tác toàn khoá và hằng năm. Ban thường vụ
tỉnh uỷ làm việc theo chương trình công tác toàn khoá, hằng năm, 6 tháng, hằng
quý, hằng tháng (có điều chỉnh khỉ cần).
2. Văn phòng tỉnh uỷ phối họp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của
tỉnh uỷ, các cơ quan chuyên môn của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh
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các CO' quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng chương trình làm việc
của tỉnh uỷ, ban thường vụ, thường trực tỉnh uỷ trong từng thời gian cụ thể.
và

3. Ưỷ viên ban chấp hành, uỷ viên ban thường vụ, thường trực tỉnh uỷ
trên CO' sở chương trình công tác của tỉnh uỷ, ban thường vụ tỉnh uỷ, chủ động
xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của mình, tăng cường làm việc với
cấp dưới và cơ sở; thường xuyên tiếp xúc với cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Điều 28. Chế độ hội nghị của tỉnh uỷ, ban thường vụ tỉnh uỷ
1. Tỉnh uỷ họp thường lệ ba tháng một lần, khi ban thường vụ thấy cần
thiết hoặc khi có trên 1/2 uỷ viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh đề nghị thì ban
thường vụ quyết định triệu tập hội nghị tỉnh uỷ đột xuất. Ban thường vụ họp
thường lệ ít nhất ...lần/tháng, họp đột xuất khi cần, do thường trực tỉnh uỷ
chuẩn bị nội dung và triệu tập. Hội nghị tỉnh uỷ, ban thường vụ phải có ít nhất
2/3 tổng số thành viên tham dự.
Các uỷ viên uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ không là tỉnh uỷ viên được mời dự
hội nghị tỉnh uỷ (trừ nội dung cần họp riêng). Tuỳ theo nội dung, ban thường vụ
có thể mời một số đồng chí thủ trưởng các sở, ban, ngành không phải là tỉnh uỷ
viên có liên quan đến nội dung hội nghị dự họp và báo cáo với tỉnh uỷ tại hội
nghị (nếu thấy cần thiết).
2. Ban thường vụ, thường trực tỉnh uỷ có trách nhiệm chuấn bị hội nghị
cấp uỷ, hội nghị ban thường vụ cấp uỷ; xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung,
phạm vi của mỗi hội nghị; phân công uỷ viên ban thường vụ chủ trì và tổ chức,
cá nhân có trách nhiệm chuẩn bị các đề án. Các tổ chức, cá nhân được giao
chuẩn bị đề án phục vụ hội nghị phải hoàn thành kịp thời, có chất lượng. Đối
với những vấn đề đột xuất, chưa có trong chương trình hội nghị, nếu xét thấy
quan trọng và cấp thiết, cơ quan, đơn vị chủ trì báo cáo thường trực tỉnh uỷ hoặc
ban thường vụ tỉnh uỷ xem xét, quyết định.

3. Các đơn vị được phân công chuẩn bị phải gửi tài liệu phục vụ hội nghị
đến văn phòng tỉnh uỷ trước kỳ họp ít nhất ... ngày để thẩm định; văn phòng
tỉnh uỷ gửi giấy mời và tài liệu hội nghị đến các thành viên trước kỳ họp ...
ngày, đối với hội nghị tỉnh uỷ và trước ... ngày đối với hội nghị ban thường vụ
tinh uỷ (trừ trường họp hội nghị đột xuất).
Điều 29. Chế độ thông tin, báo cáo, học tập và bảo mật
1. Ban thường vụ, thường trực tỉnh uỷ giao văn phòng tỉnh uỷ chủ trì,
phối họp ban tuyên giáo tỉnh uỷ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời các
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thông tin theo quy định và những vấn đề nổi bật hàng tuần của đảng bộ cho các
đồng chí tỉnh uỷ viên.
2. Định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, năm, các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ,
ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc tỉnh uỷ, các cơ quan tham mưu,
giúp việc tỉnh uỷ, ban thường vụ tỉnh đoàn, thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh báo
cáo (bằng văn bản) với ban thường vụ tỉnh uỷ về tình hình, kết quả triển khai
thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước, các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của tỉnh uỷ, ban thường vụ,
thường trực tỉnh uỷ và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Khi có tình
hình, công việc đột xuất, cấp thiết hoặc vượt quá thẩm quyền phải kịp thời báo
cáo xin ý kiến chỉ đạo của thường trực, ban thường vụ và tỉnh uỷ.
3. Uỷ viên ban chấp hành phải thường xuyên tự giác học tập, tham gia các
lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới.
4. Uỷ viên ban chấp hành phải thực hiện nghiêm chế độ bảo mật, kỷ luật
phát ngôn theo quy định của Đảng và Nhà nước.
Điều 30. Chế độ ban hành, quản lý văn bản
1. Các kết luận và quyết định xử lý công việc của thường trực tỉnh uỷ
đưọ'c ban thường vụ uỷ quyền đều được văn bản hoá theo quy định và được gửi
đến các tổ chức và cá nhân có nhiệm vụ thực hiện. Các ý kiến chỉ đạo của
thường trực tỉnh uỷ tại các cuộc họp hoặc làm việc đều phải do văn phòng tỉnh
uỷ thông báo bằng văn bản (trừ những việc các đồng chí thường trực tỉnh uỷ
trực tiếp chỉ đạo xử lý và không yêu cầu ra văn bản).
2. Các kết luận, quyết định, các văn bản chỉ đạo của tập thể thường trực
và của từng đồng chí trong thường trực phải bảo đảm đúng thể thức, thể loại văn
bản của Đảng, ký ban hành đúng thấm quyền và được phát hành, quản lý, lun
trữ theo quy định hiện hành.
3. Nghị quyết, quyết định của tỉnh uỷ, ban thường vụ phải có trên 1/2 số
thành viên đương nhiệm tán thành. Trong một số trường họp, do nội dung vấn
đề phải giải quyết không phức tạp hoặc không tổ chức họp ban thường vụ được
thì thường trực tỉnh uỷ chỉ đạo văn phòng tỉnh uỷ gửi xin ý kiến ban thường vụ
bàng văn bản (trừ công tác cán bộ), khi có trên 1/2 thành viên ban thưcmg vụ
đương nhiệm tán thành thì ý kiến quá bán đó coi như nghị quyết của cuộc họp;
trường hợp, tuy đã có trên 1/2 thành viên tán thành, nhưng còn có ý kiến khác
nhau về những vấn đề quan trọng thì cần đưa ra hội nghị ban thường vụ thảo
luận, tạo sự thống nhất trước khi quyết định.
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Điều 31. Thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình
1. Hằng năm, tập thể ban thường vụ, thường trực tỉnh uỷ và các đồng chí
bí thư, phó bí thư, uỷ viên ban thường vụ tiến hành kiểm điểm tự phê bình và
phê bình theo quy định. Kết quả kiểm điểm được báo cáo tại hội nghị tỉnh uỷ để
lấy ý kiến góp ý và gửi về Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định.
2. Uỷ viên ban chấp hành phải gương mẫu tham gia sinh hoạt đảng,
thường xuyên tự phê bình và phê bình theo quy định.
3. Cuối nhiệm kỳ, tỉnh uỷ kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo; uỷ viên
ban chấp hành, uỷ viên ban thường vụ, thường trực tỉnh uỷ tiến hành tự phê bình
và phê bình gắn với kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội.
Điều 32. Chế độ đi công tác CO' sở, tiếp xúc vói cán bộ, đảng viên và
nhân dân
1. Hằng năm, ban thường vụ tỉnh uỷ làm việc với ban thường vụ các đảng
bộ trực thuộc tỉnh uỷ để nắm tình hình và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
2. Thành viên thường trực tỉnh uỷ chủ động xây dựng kế hoạch làm việc
với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và tiếp xúc, đối thoại với
nhân dân.
\

3. Uỷ viên ban chấp hành chủ động bố trí, sắp xếp công việc, dành ít nhất
1/3 thời gian để đi cơ sở nắm bắt tình hình, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc
thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lắng nghe
tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của nhân dân, qua đó giúp cơ sở kịp
thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.
Điều 33. Tổ chức SO' kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết

luận của Trung ương và địa phưong
1. Căn cứ quy định và yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban thường vụ
tỉnh uỷ ban hành chương trình, kế hoạch và chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc thực
hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và của tỉnh uỷ; báo
cáo với Trung ương và thông báo cho cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc.
2. Các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và của tỉnh
uỷ thuộc ngành, lĩnh vực nào thì ban thường vụ tỉnh uỷ giao cho cơ quan có liên
quan chủ trì chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết. Những vấn đề
liên quan nhiều CO' quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thì ban thường vụ
aiao một cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đem vị liên quan hoặc thành
lập tổ công tác để chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết.
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Chương V
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH
Điều~ 34. Tổ chức thưc
• hiên
•
Các đồng chí uỷ viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, uỷ viên ban thường vụ,
bí thư, phó bí thư tỉnh uỷ và các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh uỷ có trách
nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế này.
Văn phòng tỉnh uỷ chủ trì phối họp với uỷ ban kiếm tra tỉnh uỷ, Ban Tô
chức tỉnh uỷ và các cơ quan liên quan giúp tỉnh uỷ, ban thường vụ tỉnh uỷ theo
dõi việc thực hiện quy chế, đề xuất sửa đổi, bổ sung khi cần thiết. Cuối nhiệm
kỳ tổng kết, đánh giá thực hiện quy chế.
Quy chế này có hiệu lực thi hành kể tò ngày ký.

Nơi nhân:
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để báo cáo),
- Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng,
đảng uỷ trực thuộc Trung ương (phối họp),
- Các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, ban cán sự đảng,
đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc tỉnh uỷ (thực hiện),
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ (thực hiện),
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (thực hiện),
- Các đồng chí tỉnh uỷ viên (thực hiện),
- Các đồng chí uỷ viên uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ,
- Lưu Văn phòng tỉnh uỷ.
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