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QUYÉT ĐỊNH 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, to chức bộ máy 

của Ban Kinh tế 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, 

- Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp 
hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tố chức bộ máy của 
hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, 

Bộ CHÍNH TRỊ QƯYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Chức năng 

Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp 
hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định 
đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội. 

Điều 2. Nhiêm vu • • 

1. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất 

- Chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng 
đường lối, chủ trương, nghị quyết đại hội, nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quyết 
định về lĩnh vực kinh tế - xã hội của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư. 

- Chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các cơ chế, 
chính sách lớn về kinh tế - xã hội, phát triến lực lượng sản xuất và hoàn thiện 
quan hệ sản xuât, các vân đề xã hội gắn với kinh tế theo phân công của Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư và theo thẩm quyền. 

- Nghiên cứu, đề xuất chương trình, kế hoạch triển khai tổ chức thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đáng và các n2;hị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban 
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kinh tế - xà hội. 
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- Tham gia với các cơ quan nhà nước trong việc nghiên cứu thể chế hoá 
các chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 
trong lĩnh vực kinh tế - xã hội. 

- Chủ trì, phổi hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giải quyết những vấn 
đề lớn, phức tạp, mới nảy sinh mang tầm chiến lược về kinh tế - xã hội, việc thí 
điểm, tổng kết một số chủ trương, mô hình mới trong lĩnh vực kinh tế - xã hội. 

- Chủ trì, phối hợp sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, kết 
luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về 
kinh tê - xã hội theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và theo thâm quyên. 

2. Thẩm định 

- Chủ trì thẩm định các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội mang 
tầm chiến lược hoặc có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, quốc phòng, an 
ninh, đối ngoại, trật tự, an toàn xã hội. 

- Tham gia ý kiến đối với các đề án, dự án về kinh tế - xã hội trước khi 
các cơ quan chủ đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

3. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 

- Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường 
lối, chủ trương, chính sách của Đảng về kinh tế - xã hội đối với các tỉnh uỷ, 
thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc 
Trung ương. 

- Giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư nắm tình hình, kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đại hội Đảng, Ban Chấp hành 
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kinh tế - xã hội; báo cáo, đề xuất, 
kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét xử lý đối với những vi phạm 
trong quá trình thục hiện. 

- Phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tham mưu, giúp Bộ Chính 
trị xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiêm tra, giám sát hằng năm 
thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội; tham gia các cuộc kiểm tra, giám sát của Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư hoặc chủ trì khi được giao. 

4. Tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, 
khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản 
lý thuộc khối kinh tế - xã hội theo phân công, phân cấp. 

5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư ơiao. 
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1. Lãnh đạo Ban 

Gồm có Trưởng ban, các phó trưởng ban chuyên trách và một số phó 
trưởng ban kiêm nhiệm. 

2. Cơ cấu tổ chức của Ban Kinh tế Trung ương gồm: 

(1) Vụ Kinh tế tổng hợp 

(2) Vụ Công nghiệp 

(3) Vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(4) Vụ Xã hội 

(5) Vụ Kinh tế vùng và địa phương 

(6) Vụ Kinh tế quốc tế và hội nhập 

(7) Trung tâm Thông tin, phân tích và dự báo kinh tế 

(8) Vụ Tổ chức - Cán bộ 

(9) Văn phòng 

3. Biên chế 

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, thống nhất với Ban Kinh tế Trung 
ương xác định biên chế trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tố chức bộ máy và 
Đề án vị trí việc làm của Ban Kinh tế Trung ương, đồng thời, thực hiện 
nghiêm nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về tinh giản biên 
chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Ngoài số biên chế theo quy định, Ban Kinh tế Trung ương được sử 
dụng chuyên gia, cộng tác viên để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Điều 4. Mối quan hệ công tác 

- Với Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội và các ban 
đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương là quan hệ 
phối hợp trong việc tham mưu, đề xuất; thẩm định đề án, dự án, báo cáo, 
văn bản; triển khai, thực hiện nhữngyChủ trương, cơ chế, chính sách lớn về 
kinh tế - xã hội và dể., thực hiện ctíức năng, nhiệm vụ được giao của Ban 
Kinh tế Trung ương và cơtỊưan' phối hợp. 
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- Với các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương là quan hệ 
phối hợp trong hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện những chủ 
trương, cơ chế, chính sách lớn về kinh tế - xã hội của Trung ương. 

- Ban Kinh tế Trung ương được yêu cầu các ban cán sự đảng bộ, ngành 
ở Trung ương, các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương và các cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp nhà nước có liên quan trong khối kinh tế - xã hội báo 
cáo định kỳ hoặc đột xuất nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Điều 5. Chế đô làm viêc • • 

- Ban Kinh tế Trung ương làm việc theo chế độ thủ trưởng. Trưởng ban 
chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về hoạt động của Ban và tổ 
chức, điều hành công việc của Ban. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, Ban Kinh tế Trung 
ương xây dựng quy chế làm việc, các quy trình công tác để thực hiện nhiệm 
vụ được giao. 

- Ban Kinh tế Trung ương được cử cán bộ dự các cuộc họp của các tỉnh uỷ, 
thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ, các cơ quan, 
tổ chức trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước hạng 
đặc biệt thuộc phạm vi được phân công khi bàn về triển khai thực hiện các 
nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trong lĩnh vực kinh tế - xã hội. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

Quyết định này thay thế Quyết định 161-QĐ/TW, ngày 28/12/2012 của 
Bộ Chính trị khoá XI về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Kinh 
tế Trung ương và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Ban Kinh tế Trung ương, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, 
các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ, các cơ quan, tổ chức trực thuộc Trung ương 
có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhân: 
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, 
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, 

đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, 
- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương, 
- Các đồng chí Ưỷ viên 

Ban Chấp hành Trung ương, 
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng. 

T/M Bộ CHINH TRỊ 

Quốc Vượng 


