
UY BAN NTIAN DAN 
TINU HA TINH 

S& f4 /2021/QD-UBND 

CONG HOA xA HQI CHU NGIIIA VI1T NAM 
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

Ha Tinh, ngay/ áng 4 nám 2021 

QUYET DINH 
Ban hành Quy dlnh  quãn 1 ti chfrc b may, biên ch, can b, cong chfrc, 
viên chfrc trong co quan hành chInh, don vj sir nghip cong ip vàngirri 
quãn 1 doanh nghip nhà ntr&c, kiêm soát viên, ngirM di din phân von 

nhà rnthc thuc Uy ban nhân dan tinh 

UY BAN NIJAN DAN TIMI HA TINH 

Can cii- Lu2t To chi'cc chInh quyên dja pintctng ngày 19/6/2015; Lut sl'ia 
dO'i, bd sung inç5t sO' diu cza Lu2t T chic ChInh phi và Luçt Tc ch&c chInh 
quyê'n djaphwcrng ngày 22/11/2019; 

Can c Luct Ban hành van ban quy phczm phOp lutt ngày 22/6/2015; 
Luat tha do21, bd sung mt sO' diê'u cia Lut Ban J'zành van ban quy phgm pháp 
luat ngày 18/6/2020, 

Can cz Lut Can bó, cong chi-c ngày 13/11/2008, Lut Viên chic ngày 
15/11/2010, Luát tha ddi, hO' sung mót sO' diu cfa Luát Can bç5, cOng chzc và 
Luçt Viên chzc ngày 25/11/2019, 

Can ci Lu2t Doanh nghip ngày 1 7/6/2020, 

Can c& Nghj quyê't sO' 1211/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 cüa 
Uy ban Thtthng vy QuO'c hi v tiêu chudn cja d072 vj hành chInh và phán loi 
dcm vi hành chInh, 

C'án ci Nghf djnh sO' 24/2014/ND-CP ngày 04/4/2014 cia ChInh phü 
quy a7nh  tO' chjc các c0 quan chuyên mOn thuc UBND tinh, thành phO' tryc 
thu5c Trung woiig; Nghj djnh sO' 37/2014/ND-CF ngày 05/5/2014 cia ChInh 
phz. quy a'jnh tO' chz-c các cci quan chuyên mOn thuc UBND hwyçn, qun, thj 
xã, thành phO' thuc tinh; Nghj a'jnh sO' 107/2020/ND-CF ngày 14/9/2020 cia 
Chmnh phfi tha dO'!, hO' sung mç3t sO' diê'u cia Nghj dinh 5O' 24/20141ND-CP; 
Nghj djnh sO 108/2020/ND-CF ngày 14/9/2020 cia ChInh phi tha dO'!, hO' 
sung mt sO' diê'u cza Nghj dinh sO' 37/2014/ND-CP; Nghj djnh sO' 
82/2018/ND-CF ngày 22/5/2018 cia ChInhphz Quy djnh ye' quOn l khu cOng 
nghip và khu kinh t1 
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Can ci Ngh djnh sO' 158/2018/NfJ-C'P ngày 22/11/2018 ci'ia C'hInh phz 
quy dfnh ye thành lap, tO' chi-c lii, giái the2  to' chic hành chInh; Nghj dfnh sO' 
120/2020/ND-CP ngày 07/10/2020 cza ChInh phi quy dfnh ye thành lap, tO chi'c 
igi, giái the don vj st nghip cOng lap; 

Can thNgh/ djnh so' 62/2020/ND-CF ngày 01/6/2020 cia C'hInhphz ye' 
vj frI vic lam và biên chê' cOng cJnc; Nghj djnh so' 106/2020/ND-CF ngày 
10/9/2 020 cla C'hlnh phi v vj trI vic lam và so' ngu'ài lam vic trong dcrn vj 
si- nghip cOng ip, Nghj djnh so' 68/2000/ND-CF ngày 17/11/2000 v thc 
hin chl d5 hQp dOng mç3t sO' logi cOng vic trong Ca quan hành chInh nhà 
nzthc, don vj sit nghip, 

Can cii- Nghj djnh so' 45/2010/ND-CP ngày 21/4/2010 cüa ChInh phi 
quy dinh v to' chic, hoçzt dng và quán l h5i, Nghj djnh sO' 33/2012/ND-CF 
ngày 13/4/2012 cza QiInh phi sfta do'i, ho' sung mç5t so' diu Nghj djnh so' 
45/2010/ND-CF; Nghj djnh so' 93/2019/ND-CF ngay 25/11/2019 cia ChInh 
phi v to' chzc, hoçzt dç5ng cia qu9 xa h5i, qu9 tic thin, Nghj djnh so' 
147/2020/ND-CF ngày 18/12/2020 cia QiInhphi quy djnh v to' chc và hoçzt 
d7ng cza Qz2y dá'u tu-phát frién djaphzro'ng; 

Can c&Nghj djnh so' 138/2020/ND-CF ngày 27/11/2020 cia CThInhphi 
quy a'jnh ye' tuye'n ding, s dyng và quán l cOng chthc; Nghj djnh so' 
115/2 020/ND-CP ngày 25/9/2020 cza ChInh phñ quy djnh ye' tuyê'n dyng, th 
dyng và quán l viên cht-c; 

C'án c& Nghj djnh so' 101/201 7/ND-CF ngày 01/9/2017 cia c'hinh phi 
ye' dào tao, bo'i dwöng can bç5, cOng chjc, viên chic, Nghj djnh so' 
112/2020/ND-CF ngày 18/9/2020 cza ChInh phz ye' xz't ly' 1g' 1u4t  can bç5, cOng 
chic, viên chic, Nghj djnh so' 90/2020/ND-CF ngày 13/8/2020 cia ChInh phii 
ye' dánh giá, x4 loçii chOt lzrQng can bç5, cOng chic, viên chtc; 

Can ci Nghj djnh so' 08/2016/ND-CP cia ChInh phi quy djnh so' luQng 
Phó Chü tjch UBND và quy trInh, tith tyc bo'u, tIc chic, mien nhim, bãi nhim, 
die'u dç5ng, cách chic thành viên UBND, Nghj djnh so' 92/2009/ND-CF ngày 
22/10/2009 cia ChInhphi ye' chi-c danh, so' lwcxng, mç5t so' chE d$, chInh sách do'i 
v&i can b5, cong chi'cc a xa, phztông, thj ti-On và nhicng ngwô'i hogt dç5ng khOng 
chwjên trách a c4v  xä; Nghj djnh sO' 112/2011/ND-CF ngày 05/12/2011 cza 
ChInh pith ye' cOng chz-c xa, phicông, thj trd'n; Nghj djnh sO' 34/2019/ND-CF ngày 
24/4/2 019 cia ChInh phü tha do'i, bd sung mç3t so' quy djnh ye' can b, cOng cht'cc 
c4a xc và ngw&i hogt dng khOng chuyên trách 6 c4r  xä, & thOn, to' dan pM; 

Can ci Nghj d/nh sO' 10/2019/ND-CF ngày 30/01/2019 cia ChInh phi 
ye' thicc hin quye'n, trách nhim cia dgi din chi sO' hicu nhà nzthc; Nghj djnh 
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s 159/2020/ND-CP ngày 3 1/12/2020 cia ChInh phi ye quán l ngw&i gii 
chtc dan/i, chtc vi và ngithi dgi diçn phdn vó'n nhà nithc tgi doanh nghip, 

Theo d nghj cza Sá Ni vy tçzi Van ban s 110/TTr-SNV ngày 
25/3/202 1 và kien thdm djnh cia So' Twpháp tgi Van ban so 96/BC-STP ngày 
18/3/2021. 

QUYET DiNH: 

Diu 1:  Ban hãnh kern theo Quyt djnh nay Quy djnh quãn 1 th chirc b 
may, biên chê, can b, cong chirc, viên chi'ic trong ccc quan hành chinh, dcin vj 
sir nghip cong l.p và nguii quãn 1 doanh nghip nhà nuâc, kiêm soát viên, 
nguci dai  din phân von nhà nithc thuc UBND tinh. 

A A ' A A '. S A 

Dieu 2. Quyet ctnh nay co hiçu lrc ke tu ngay 01/5/2021; thay the cac 
Quyêt djnh cüa UBND tinh: so 44/2013/QD-IJBND ngày 17/10/2013 ye quãn 
1 to chüc b may, biên chê, can b, cong chüc, viên chüc; so 12/2015/QD-
UBND ngày 20/3/2015 ye sra dôi, bô sung mt so diêu cüa Quyêt djnh so 

44/2013/QD-UBND và các quy djnh tnrâc ctây trái viii Quyêt djnh nay dêu bj 
bãi bO. 

Giao Sâ Ni vi chü trI, ph& hcrp vâi các ccc quan lien quan huàng dan, 
theo dOi, kiêm tra, tong hçip, báo cáo vic thrc hin Quyêt djnh nay. 

Diu 3. Chánh Vn phàng UBND tinh; Giám dc S& Ni vi; Giám dôc 
các s&, Thu tnr?mg ban, ngành cap tinh; Chü tjch UBND các huyn, thành phô, 
thj xã và Thu trueing các ccc quan có lien quan can cir Quyêt djnh thi hành./. 

No'inhin: 
-NhuDiêu3; 

- Vii Pháp ch, B Ni vi,i; 
- Cc Kiêm tra VBQPPL, BO Tu pháp; 
- U. Tinh 1'iy, U. I-IDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Doãn Dai  biu Quc hi tinh; 
- Ban Ti chirc, UBKT - Tinhily; 
- Ban Pháp ch& HDND tinh; 
- Dâng y Khi CCQ và DN tinh; 
- Bão him XA hi tinh; 
- Kho bc Nhà nuâc tinh; 
- Trung tam CB-TT tinh; 
-LtruVT,NC1. 





JY BAN NHAN DAN CONG HOA xA 1101  ciiiU NGHIA VIT NAM 
TINH HA TTNH Ic lap - TI! do - Hnh phüc 

QUY BMi 
P A P A P IA P A A P A P 

Quan ly to chirc b9 may, bien che, can b9, cong chu'c, vien chu'c trong 
co' quan hànhchinh,do'n vj sI!  nghip côngJpvàiigubi quail i doanh 

nghip nhà nithc, kiêm soát viên, ngirô'i di din phn vn nhà nithc 
thuc Uy ban nhãndân. tinh 

(Ban hànkèm theo Quyêt dfnh só. /t'f'/2O21/QD- UBND 
ngày it  tháng 4 nám 202] cia Uy ban nhân dan tinh) 

Chiro'ng I 
QUY DINH  CHUNG 

Diu 1. Phm vi và di ttrçrng áp ding 

1. Phm vi: Quydjnh qun l t chirc b may, biên ch, can b, Cong 
chi'rc, viên chirc, hçrp dông theo Nghj djnh so 68/2000/ND-CP cüa ChInh phü 
(goi chung là can b, cong chtc, viên chirc) trong ca quan hh chInh, dan vj 
s11 nghip cong 1p và ngix&i quãn l doanh nghip nba nir&c, kiêm soát viên, 
nguô'i dai  din phân von nhà nuic thuc UBND tinh. 

2. Dôi tiiçYng áp ding: 

a) V t chirc b may bao gm: 

Uy ban nhân dan tinh; UBND các huyn, thnh ph, thj xã (g9i chung là 
UBND cap huyn); UBND các xã, phuô'ng, thi trân (gçi chung là UBND cap 
xã). 

Các ca quan chuyên mon cp tinh, Ban Quãn l Khu kinh t tinh, Vn 
phông Diêu phôi nông thôn mói tinh, Van phông Ban An toàn giao thông tinh 
(g9i chung là sO', ban, nganh). 

Các ban, clii ciic thuc sO', ban, ngnh. 

Van phOng, thanh tra, các phOng chuyên môn, nghip vi và các t chirc 
hành chInh khác thuc sO', ban, ngnh, UBND cap huyn. 

Các phông và t chIrc thuc ban, chi cijc. 

Các dan vj sr nghip cong 1p thuc: Uy ban nhãn d tinh, sO', ban, 
ngành, Uy ban nhân dan cap huyn (gçi chung là don vj sir nghip cong lap). 

Các phOng và t chCrc thuc dan vj sir nghip cong lap. 

Các hi, qu5 xã hi, qu5 lit thin, qu5 tài chInh Nhà ni.râc hot dng trên 
dja bàn tinh. 



2 

Các doanh nghip nhà nuóc thuc tinh là Cong ty Trách nhim hftu han 
mt thành viên ma nhà nróc nãm gift 100% von diêu 1; các doanh nghip 
ma nhà nuc nàm gift trên 50% von diêu 1 hoc tong so cô phân có quyên 
biêu quyêt. 

b) V biên ch& 

Biên ch trong t chi'rc hành chmnh, s ngrè'i lam vic theo vj trI vic lam 
trong các dan vj sr nghip cong 1p và các loi birth to chrc khác (neu co) 

hurng lucrng tir ngân sách nhà ni.róc và nguôn tr bão dam. 

c) V can b, cong chrc, viên chirc: 

Can b, cOng chüc, viên chrc, hap dng theo Nghj dnh s 68/2000/ND-
CP thuc thâm quyên quãn 1 cüa UBND tinh. 

d) Vê ngu&i quãn l doanh nghip thuc UBND tinh, gm: Chü tjch Hi 
dOng thành viên, Chü tjch cong ty, thành viên Hi dông thành viên, Giám doe, 
Phó Giárn dOe, Ké toán tnr&ng cüa các cong ty trách nhim hftu hn mit. thành 
viên ma nhà nuóc nàm gift 100% von diêu 1; Giám doe Qu Dâu tu phát 
triên tinh. 

Kim soát viên tai  các cong ty trách nhim hftu han  mt thành viên ma 
nhà nuóc nàm girt 100% von diêu 1; Tnr&ng ban Kiêm soát Qu5 Dâu tn phát 
triên tinh. 

Ngui dai  din ph.n vn nhà nithc ti doanh nghip do Nhà nucc n.m 
gift trên 50% von diêu l hoc tong so cô phân Co quyOn biêu quyêt. 

d) Ca quan, t chüc, cá nhãn khác có lien quan dn vic quàn 1 to chi.'rc 
b may, biên chê, can b, cong chüc, viên chüc trong ca quan hành chinh, dun 
vj s1r nghip cOng ip và nguôi quãn 1 doanh nghip nhà ntthc, kiêm soát 
vien, nguôi dai  din phãn von nba nurc thuc UBND tinh. 

A Dieu 2. Nguyen tac quan ly 

1. Bào dam slr 1nh dao  thông nhât, toàn din cüa Dàng v cong tác can 
b, biên chê. Thrc hin nguyen tàc tp trung dan chü, phát huy trách nhim 
cüa các cap, các ngành, trách nhim cüa ngui dCrng dâu các co quan, dun vj. 

2. Tuân thir các quy dinh  cUa pháp luat,  các quy djnh cüa ca quan có 
thâm quyên ye quãn 1 to chüc b may, biên ché, can b, cong chüc, viên chüc 
trong co quan hành chInh, dan vj six nghip cOng 1p và ngu&i quàn 1 doanh 
nghiep nhà ntxórc, kiêm soát vien, nguM dai  din phân von nba nuóc thuc 
IJBND tinh. 

3. Bâo dam bt may tinh gçn, t chüc quãn 1 da ngành, da linh vtrc, phii 
hap vói tInh hInh thirc tê; bão dam hiu liic, hiu qua trong quãn 1, diu hành; 
thrc hin day dü, tránh tr1ng lap, chông chéo chüc nng, nhim vii, quyn han 
cüa các cap, các nganh. 
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4. Bão dam quyn chü dng, ttr chü, t1 chu trách nhim trong quàn 1 to 
chüc b may, biên chê, so ngtzäi lam vic theo vi trI vic lam, theo quy dnh 
cüa pháp 1ut. 

5. Phân cp quãn 1 g.n vâi thng ci.rng cong tác thanh tra, kiêm tra và 
nâng cao trách nhim, thâm quyên cüa các cap, các nganh, nguèi dirng dâu ca 
quan, dan vj. 

6. Ni dung v t chüc b may, biên ch, can b, cong chüc, viên chirc 
trong ca quan hành chinh, dan vi sir nghip cong 1p và ngud quân 1 doanh 
nghip nhà nuó'c, kiêm soát viên, ngui dai  din phân vn nhà nithc thuc 
thâm quyên tinh quàn 1 dugc quy djnh ti lust, các van ban cüa Chmnh phñ 
ho.c cüa ca quan Trung uang khác vri quy djnh nay tlil thc hin theo vn ban 
có hiu 1c pháp 1 cao han; nêu ni dung ch.ra dugc quy djnh rO thI truc khi 
thrc hin phãi có kiên cüa UBND tinh. 

7. Trong tnrmg hçrp mt ngithi dng thi dam n1iim nhiu chrc danh, 
chrc vi thuc thâm quyên quãn l cüa nhiêu cap thI tri.nh cap quàn I cao nhât 

xem xét, quyêt djnh. 

Diêu 3. Ni dung quãn 1 

1. V& t chirc b may và biên ch& 

a) Thành lap, t chüc 1i, giài th, quy djnh chirc nang, nhim v, ca cu 
to chxc b may, dôi ten, phê duyt vj trI vic lam các to chüc hành chmnh, dan 
vi sir nghip cong l.p và các to chüc khác thuc thâm quyên; phân 1oi, xêp 
hong các dan vj si1 nghip cOng isp. Thanh1p, chia tách, sap nhp, diêu chinh 
dja gi&i dan vj hanh chInh cap huyn, cap xa; phân loai dan vj hành chInh cap 

tinh, c.p huyn, cp xã; thành lap, giãi the, nhp, chia, d.t ten, dôi ten, phân 

l°ai thôn, tO dan phô. 

b) Cp giy phép thãnh lip,  chia, tách, sap nhp, hçp nh&, giài th, di 
ten, phê duyt diêu 1 dôi vfri hi Va cap giây phép thanh l.p, cOng nhn diêu 
l, cho phép hcrp nhât, sap nh.p, chia, tách, giài the, dôi ten dOi vâi qu xä hi, 
qu5' tr thin, qu5 tài chInh Nhà nuóc. 

c) Quãn l biên ch: Xây dirng, phê duyt, sir ding biên ch cOng chrc 
trong to chüc hành chInh, so ngi.thi lam vic theo vi trI vic lam trong các dan 

vj sir nghip cong lap, hçrp dOng theo Nghj djnh so 68/2000/ND-CP, các loai 
hInh to chirc khác (neu co) htr&ng luang hr ngãn sách nhà nuOc và nguôn ti.r 

bão d. 

2. V can b, cong chirc, viên chüc và ngu&i quàn l" doanh nghip nhà 
nuóc, kiêm soát vien, ngui dai  din phãn von nhà nuâc thuc UBND tinh. 

Tuyên dçing, b tn, sir dpng, quy hoach, b nhim, b nhim lai,  min 
nhiêm, luân chuyên, diêu dng, bit phai, tiêp nhn, dào tao,  bOi duông, khen 
thu&ng, k 1ut, thôi vic, ngbi htru, nang ngch, chuyên ngch, th.ng hang, 
nâng krang, dánh giá và các chê d chmnh sách can b, cong chirc, viên chüc 
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trong cci quan hành chInh, &m vj sr nghip cong ip và ngithi quán 1 doanh 
nghip nhà nuó'c, hem soát viên; Cu, c 1i, cho thôi di din, khen thuóng, k 
luât, nghi huru ngithi d?.i  din phân von nhà nithc thuc UBND tinh. 

3. Thanh tra, kiêm tra, giái quyt khMu ni, t cáo vic thc hin các ni 
dung quy djnh ti lchoàn 1, khoãn 2 Diêu 3 Quy djnh nay. 

Chiro'ng II 
QUAN LY TO CHJC BQ MAY VA BIEN CHE 

Biêu 4. Trách nhim, quyn hn ella UBNI) tInh 

1. V t ch(rc b may: 

a) Xây dmg D an thành lap, chia tách, sap nhp, diu chinh da giói 
dcm vj hành chInh cap huyn, cap xã trInh HDND tinh; hoàn chinh ho s trInh 
ca quan có thâm quyên xem xét, quyêt djnh. 

b) Xây dmg D an trInh HDND tinh quyt djnh thãnh lip,  bâi bô, t 
chirc 1i, giãi the co quan chuyên mon thuc UBND tinh. 

c) Quyt djnh thành lip,  t chüc lai, giái th Van phông Diu phi nông 
thôn mri tinh, Van phàng Ban An toàn giao thông tinh. 

d) Xây dmg D an trmnh Thu turng ChInh phü quy& djnh thành 1p Ban 
Quàn 1 Khu kinh tê tinh. 

d) Xây dmg D an trInh Thã. tuàng Chinh phü quy& djnh thành l.p, th 
chirc lai, giái the các don vj sr nghip cong ip thuc UBND tinh (tth các &m 
v s1r nghip ma van bàn cüa co quan Trung ucing quy djnh UBND tinh Co 
thâm quyên thành 1p, to chüc lai, giái the). 

e) Xây drng trinh HDND tinh thông qua D an thãnh lip, phi.rcmg an cci 
câu 1i, giãi the Qu5 Dâu tu phát triên tinE. Quyêt djnh các ni dung khác 
thuc thâm quyên UBND tinh. 

g) TrInh FIDND tinh quyt dnh thành lap, giái th, nhp, chia thôn, tè 
dan phô; d.t ten, dôi ten thôn, to dan phO. 

h) Xây dçmg h so phân 1oi don vj hành chInh cp tinh trInh ThU tu&ng 
ChInE phU xem xét, quyêt djnh sau khi HDND tinh xem xét, thông qua. Lp ho 
so phãn 1o.i don vi hành chInh cap huyn trinh B tnrâng B Ni viii xem xét, 

quyêt dnh. 

i) Quy& djnh thành 1.p, t chllc 1i, giái th, di ten co c.0 tè chllc 
thuc s&, ban, ngành, gôm: Van phông, thanh tra, phàng chuyên môn, nghip 
v, clii cic, ban, to chuc hành chinh khác và don v sr nghip cong ip tnrc 
thuc sâ, ban, ngành; phông và to chllc trirc thuc chi ct1c, ban, to chllc hành 
chInh khác. 

k) Quy djnh Ca c.0 t chllc, chUc nang, nhim viii, quyn hn ella sO', 
ban, ngành; các dcm vj sr nghip cong l.p thuc UBND tinh. Phê duyt D an 
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tr chü v t chüc b may, nhân sr cña dan vi, sir nghip cong 1p thuc pham 
vi qun 1; huOng dan, kiêm tra, giám sat thirc hin Dê an theo Dê an dt.rqc phê 
duyt; 

1) Cho kin v thnh lap, bãi bO, t chirc lai, giài th các cci quan 
chuyên mon trirc thuc UBND cap huyn trtthc khi HDND cap huyn quyêt 
dinh. 

m) Thành 1.p, t chrc lai,  giãi th, di ten các dan vi,  sr nghip cong ip 
trirc thuc UBND cap huyn (trr các dan vj, sr nghip ma van ban cüa Ca quan 
Trung uang quy djnh UBND cap huyn Co thâm quyên thành 1p, to chrc !i, 
giãi the). 

2. Vê biên ch& 

a) TrInh HDNDtinh quyk djnh biên ch cOng chirc trong ca quan cüa 
HDND, UBND tinh, cap huyn trong so biên chê duge Ca quan cO thâm quyên 
giao và triên khai thiic hin sau khi duçic HDND quyêt.djnh. TrI.nh HDND tinh 
phê duyt tong so hrcing ng'i.thi lam vic huing luong tü ngãn sách nhà nithc 
trong các dan vi, sir nghip cOng 1p tr bâo dam mt phn chi thi.thng xuyên và 
don vi, sir nghip cong 1p do ngãn sách nhà nuftc bão dam chi thithng xuyên 
thuc phm vi quãn 1 trong tong so hrcmg ngithi lam vic dã duçxc B NOi vi 
thâm di,nh. Giao chi tiêu biên chê cong chi'rc trong các to chirc hanh chInh, so 
ngui lam vic trong các dan vi, sir nghip cong 1p và các loi hInh to chirc 
khác (neu co) hu&ng luang tr ngân sách nhà nithc và nguôn tr bào dam. 
Thông báo so lucing nguOi lam vic dôi vôi các dan vi, sir nghip cOng 1p tir 
bã.o dam chi thung xuyên và các don vi, six nghip dam bào chi thuèng xuyên 
và chi dâu tix thuc phm vi quãn 1. 

b) TrInh HDND tinh hoc quy& djnh giao s lugng can b, cOng chüc 
cap xä theo quy djnh cüa ChInh phil 

c) TrInih .HDND tinh quy& di,nh quy di,nh chüc danh, s Iuçmg Va mirc 
phii cap cüa tirng chüc danh, m1rc phii cap kiêm nhim chirc danh dôi vâi 
ngu1i hot dng khOng chuyên trách & cap xã, & thôn, to dn phô. 

d) Quyt djnh phê duyt vi, trI vic lam s&, ban, ngành. Quy& di,nh phê 
duyt vi,  hI vic lam và ca câu viên chüc theo chirc danh nghê nghip cüa don 
vi, sr nghip cong 1p tr bâo dam mt phân chi thuèng xuyên và don vi, sir 
nghip cong 1p do ngân sách nhà nuóc bâo dam chi thung xuyen trirc thuc 
UBND tinh. Cho kiên ye vi, trI vic lam và co câu viên chirc theo chiTrc danh 
nghê nghip cüa các don vi, sir nghip cong l.p tir bào dam chi thix&ng xuyên 
và chi dâu tu, don vi sii ng1iip tir bão dam chi thumg xuyên trrc thuc UBND 
tinh. 

d) Quyt djnh phê duyt vi,  trI vic lam và co cu viên chüc theo chirc 
danh nghê nghip cüa don vi,  str nghip cong 1p tr bào dam mt phãn chi 
thuè'ng xuyên và don vi,  sr nghip cong 1p  do ngân sách nhà nu&c bào dam 
chi thu&ng xuyên thuc sâ, ban, nganh, UBND cap huyn. 
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Diêu 5. Trách nhiêm, quyên htn cila Cliii tjch UBND tinh 

1. Vë to chii'c bO may: 

a) Quy djnh Ca cu t chtrc cCia các dan vj sir nghip thuc s&, ban, 
ngành, dan vj sir nghip cOng 1p thuc chi cic và tixcmg du'ang thuc sO'; dan 
vi sir nghip cOng l.p thuc UBND cap huyn (trlr các dan vj sir nghip ma 
van bàn ciia ca quan Trung uung quy djnh UBND cap huyn thrçic Quy djnh 
chirc nãng, nhirn vii, quyên hn và cci câu tO chiirc). Uy quyên cho sO', ban, 
ngành, UBND cap huyn quy di,nh chirc nãng, nhim vu, quyên hn ciia các 
dan vi true thuôc sau khi cO kiên ciia SO' Nôi vy. 

b) QuyM djnh phân 1oi, xp hang dan vj s1r nghip cong 1p tnrc thuc 

UBND tinh, sO', ban, ngành. 

c) Quyêt djnh, phân 1oi dan vi, hành chInh cp xä; phân 1oi thOn,tô dan 

phô. 

d) Di vOi hôi, qu xã hôi, qu" tü' thin có phm vi hot .dng trong tinh: 
Quyêt dnh cho phép, cap giây phép thành 1p và cOng nhn diêu 1; cho phép 
hçrp nEat, sap nhp, chia, tách, giài the, dôi ten hi, qu; dInh chi có thi hn 
hot dng; cho phép qu9 hot dng trO' 1i sau khi bj dInh chi cO thii han; mO' 
rng phrn vi hot dng và kin toàn, chuyên dOi qu5; cOng nhn qu dii diêu 
kin hot dng; cOng nhn thành viên Hi dOng quàn 1 qu'; cho phép thay dôi 
hoc cap 1i giây phép thành Ip; thu hOi giây phép thành 1p (trir Qu có tO 
chirc, cá nhân nu'ó'c ngoài gop tài san vâi cOng dan, to chO'c Vit Nam dê thành 
l.p, hot dng trong phm vi tinh). 

d) Uy quyn UBND cp huyn phân l°ai,  xp hang dan vi, si1 nghip 

tri,rc thuc (sau khi có kiên ciia các sO', ban, ngành quân 1 lTnh v'rc chuyên 

mOn và SO' Ni vu). 
e) Di vO'i hôi, qu xâ hôi, qu" tir thin có pham vi hot dng trong 

huyn, trongxã: Uy quyén JBN]Dcâp huyn cho piaép, câpgiây phép thành 
1p và cOng nhn diêu 1; cho phép hçip nhât, sap nhp, chia, tách, giài the, dOi 
ten hi, qu; dInh chi có thO'i han hot dng; cho phép qu' hot dng trO' 1i 

sau khi bi,  dInh chi có thà han; mO' rng phm vi hot dng và kin toàn, 
chuyên dOi qu; cOng nhn qu" dii diCu kin hot dng; cOng nhn thành viên 
Hi dông quàn 1 qu; cho phép thay dOi ho.c cap 1i giây phép thành p; thu 
hOi giây phép thành 1p (trr Qu9 cO to chO'c, cá nhân rnrO'c ngoài gOp tài san 
vOi cOng dan, tO chO'c Vit Nam dé thành 1p, ho?t dng trong pham vi trong 

huyn, xã). 

2. V biên ch: Chi dao viëc thirc hiên, thing kê, báo cáo, thanh tra, 
kiêm tra, giài quyêt khiêu nai, tO cáo, xfr 1 vi phrn ye quân I vi, tn vic lam, 
biên chê,sO 1ug ngu'O'i lam vic trong các ca quan, don vi,. 

Diu 6. Trách nhiêm, quyn hn ciia S& Ni vi vã Giám dc S& Ni vy 

1. V tO chirc b may: 
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a) Tham muu cho UBND tinh, Chü tjch UBND tinh và huóng dan chi 
tiêt các co quan, don vj trong tinh thrc hin các ni dung quy dnh tai  khoàn 1 
Diêu 4 và khoãn 1 Diêu 5 Quy djnh nay. 

b) Thm dinh,  tham miru UBND tinh trInh HDND tinh quy& djnh thành 
lip, giâi the, nhp, chia thôn, to dan phô, dt ten, dôi ten thôn, to dan phô. 

c) Th.m djnh h sec thành lap, th chirc lai,  giài th cüa the tè chirc, dun 
vj thuc thâm quyên quyêt dnh cüa UBND tinh quy djnh t.i khoàn 1 Diêu 4, 
cüa Chü tjch UBND tinh tai  khoãn 1 Diéu 5 Quy dnh nay (tri'r các ni dung dã 
phân cap, üy quyên). 

d) Th.m dnh h so phân loai  don vj hnh chinh cp xã; phân loai thôn, 
to dan phô trInh Chü tch UBND tinh xem xét, quyêt dnh. 

d) Phi hçip v&i s&, ban, ngành cho kin v phân 1oi, xp hang the 
don v sir nghip cong l.p trirc thuc UBND cap huyn. 

e) Phi hçip vãi si, ban, ngnh th.m dinh phrnmg an ttr chu-ci:ia các don 
vi sir nghip cong lap trirc thuc UBND tinh, trirc thuc các s&, ban, ngành, 
UBND cap huyn. 

g) Phi hçip vói s&, ban, ngành huóng dn UBND cp huyn quy djnh 
chüc näng, nhim vi, quyên h?n  cüa các eec quan chuyên môn, dun v 
nghip cong 1p trirc thuc UBND cap huyn. 

h) Cho kin v chüc nàng, nhim v11 cüa ban, chi ciic, t chirc hành 
chInh khác, don vj sr nghip cong l.p trtrc thuc các s&, ban, ngành, UBND 
cap huyn. 

2.Vêbiênchê: 

a) Tham miru cho UBNI) tinh, Chü tjch UBND tinh và huóng d.n chi 
tiêt các eec quan, don v trong tinh thirc hin các ni dung quy djnh tai khoàn 2 
Diêu 4 và khoân 2 f)iêu 5 Quy-djnh nay. 

b) Thông báo chi tiêu biên ch cOng chrc, s ngithi lam vic trong the 
don vi sir nghip cOng 1p, các 1oi hInh to ch'rc khác huâng luong t'r ngãn 
sách nhà nithc và nguôn ti bâo dam sau khi Chü tjch UBND tinh giao chi tiêu 
biên chê. 

c) Tham mmi UBND tinh cho kin v vj, tn vic lam, si luçing ngtthi 
lam vic cüa các don vj sr nghip cong 1p tir bào dam chi thung xuyên và 
chi ctâu tix; don vj sr nghip cong 1p tr bão dam clii thtr?mg xuyên trrc thuc 
UBND tinh. Cho kiên ye vj trI vic lam, sO hrçrng ngithi lam vic cña các 
don vi sir nghip cOng 1p  tr bào dam chi thung xuyên va chi dâu tiz; don vj 
sir nghip cOng l.p ti.r bào dam clii thithng xuyên trirc thuc th, ban, ngânh, 
UBND cap huyn sau khi có kiên dê ngh bng van ban cüa s&, ban, ngành, 
UBND cap huyn 
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d) Phi hap vó'i Sâ Tài chinh và các s, ban, ngành Co lien quan huO'ng 
dn, hem tra thue hiên chê do tu chu, tix chiu trach nhiêm ye su dung biên chê 
dôi vâi các to chirc hành chInh; chê do tr chü, ti,r chju trách nhimvê so ngithi 
lam vic trong các don vj sir nghip cong ip và các loai hInh to chirc khác 
(nêu co) hu&ng luong tr ngân sách nhà nu&c và nguôn tir bão dam. 

Diu 7. Trách nhim, quyên hn cña s&, ban, ngành; don vj si,r 
nghip cong 1p trçrc thuc UBND tinh 

1. V th chrc b may: 

a) Xây dirng d an thnh lap, t chüc 1i, giâi th& di ten vn phOng, 
thanh tra, phông chuyên mon nghip vii, ban, chi ciic, to chirc hành chInh khác 
và don vj sir nghip cong 1p trirc thuc trInh UBND tinh, Chü tch UBND tinh. 

b) Huâng dn các ban, chi cic, cac t chirc hành chInh khác, don vj sr 
nghip cong 1p trrc thuc xây dirng Dê an quy dnh chirc nàng, nhim v11, to 
chirc bô may. Quy djnh chi'rc nang, nEim vi cüa ban, chi c11c, to ch'Crc hành 
chInh khác, don vj sir nghip cong 1p trirc thuc sau khi có kiên thông nhât 
v&i S&NOi vi. 

c) Sâ, ban, ngnh chñ tn, phi hap S& Ni vii hu&ng dn UBND cp 
huyn quy djnh ch(rc nàng, nhim vi, quyên hn cüa các co quan chuyên môn, 
don vj sir nghip cong 1p trirc thuc UBND cap huyn. 

d) S&, ban, ngnh quyt dnh cong nhn ban vn dng thành l.p hi có 
phm vi hot dng trong tinh ma to ch(rc hi dir kiên hot dng chinh thuc 
lTnh vire cüa sâ, ban, ngành quãn 1; quãn l nhà nuOc ye ngành, linh vrc cüa 
mInh dôi vói các hi, qu9 xã hi, qu5' tr thin. 

2.Vbiênchê: 

a) S&, ban, ngành xây dmg d an vj trI vic lam các don vj sr nghip 
cOng 1p tnrc thuc; don vj six nghip cOngJp trjrcthuc UBND tinh xây 
dijng dê an vj trI vic lam trInh UBND tinh, S&Ni vii phê duyt hoc cho 
kiên theo thâm quyôn. 

b) Thm dinh và d nghj Sâ Ni vi.i cho kin v vj trI vic lam, sé 
luang nguèi lam vic cüa các don vj six nghip cong 1p t1r bão dam chi thix?mg 
xuyên và chi dâu tu; don vj sir nghip cOng l.p tir bào dam chi thuing xuyên 
tr1rc thuôc. 

c) Huâng dn, chi dao  các ban, chi cic, các t chIrc hnh chInh khác, 
don vi six nghiêp cong lap tnrc thuôc lap kê hoach biên chê cong chuc, xây 
dirng dé an vj trI vic lam; tong hap kê hoch biên chê cong ch(rc và tong so 
ngu?ii lam vic cüa các don vj sir nghip cOng 1p tnrc thuc g1ri Sà Ni vii 
thâm dinh trInh UBND tinh. 

Diu 8. Trách nhim, quyn hn cüa UBNID cp huyn 

1. V t chirc b may: 
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a) Xây dung d an thânh 1p, giãi th, nhp, chia diu chinh dja giói 
hành chInh cap huyn, cap xã; dê an phân loai don vj hành chInh cap huyn, 
cap xã; hithng dan UBND cap xã xây dirng dê an thành lap, giài the, nhp, 
chia, dat ten, dôi ten, phan l°aj  thôn, to dan phô trmnh cap có thâm quyên theo 
quy djnh. 

b) Báo cáo xin kin UBND tinh v thành 1p, bai bô, tè chüc lai,  giái 
the các co quan chuyên mon trirc thuc; báo cáo, trmnh HDND cap huyn xem 
xét, quyêt djnh. Quy djnh chi'rc nng, nhirn vi, quyên hn cüa các co quan 
chuyên mon trçrc thuc theo quy djnh. 

c) Xây dçrng D an trInh UBND tinh quyt djnh thành lip, t chüc lai, 
giâi the cüa các don vj sr nghip cong i.p trirc thuc. Quy djnh chirc nàng, 
nhim V11, quyên han  cüa các don vj sir nghip trirc thuc sau khi có kiên 
thông nhât vói s&, baii, ngành quàn 1 flnh c và Sâ Ni vç. 

d) Quy& djnh thành l.p,  t chüc lai,  j;iái th, quy djnli chirc nàng, nhim 
V11, quyên hn dOi vi cáo don vj sr nghiç cong 1ptrirc th.uc theo quy djnh 
cüa Iut chuyên nganh (nêu co). 

d) Cho phép thnh lip,  chia, tách, sap nh.p, hçip nh.t, giái th, di ten, 
phê duyt diêu 1 dôi vâi hi có phm vi boat dng trong huyn, xã; cap giây 

phép thành lap, cong nhn diêu 1, cho phép hcip nhât, sap nhp, chia, tách, giái 
the, dôi ten dôi vOi qu5' xa hôi và qu5 tir thin có pham vi hoat dng trong 
huyn, x (trr QÜT có to chüc, cá nhân nuâc ngoài gop tài san vi cong dan, tO 
chirc Vit Nam dê thành1p, boat  dng trong huyn, xã). 

e) Quy& djnh phân l°a, xp hng don vj s1r nghip cong l.p trtrc thuc 
sau khi có kiên cUa sà, ban, ngành quãn 1 1inh vrc và Sà Ni vi. 

2.Vbiênchê: 

a) Xây dirng d an vj trI vic lam các don vi sir ng1iip cong 1p trirc 
thuc trInh UBND flith, S& Ni V1 phê duyt hoc cho kiên theo thâm quyêfl. 

b) Thrn djnh và dà nghj S& Ni vi cho kin v vj trI vic lam, s 
luçing ngui lam vic cüa các don vj sij nghip cong ip tçr bào dim chi thithng 
xuyen va chi dâu tti; don v sr nghip cong 1p tr báo dam chi thurng xuyen 
tr11c thuôc. 

c) Hu&ng dn, chi dao  các t chirc, din vj sir nghip cong 1p trirc thuc 
1p kê hoach  bien chê cong chüc; xây d'irng dê an vj trI vic lam; tOng hçrp kê 
hoach bien chê cOng chCrc và tOng sO ngi.thi lam vic cüa các don vj sir nghip 
cOng ip trtrc thuc gui Si Ni vii thâm djnh trInh UBND tinh. 

Diu 9. Trách nhim, quyn hn cüa các co quan quãn I nhà nir&c 
tryc thuc s&, ban, ngành (ban, chi ciic) 

1. V t chrc b may: 
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a) Xây dçrng d an thành lip,  t chirc 'ai, giái th, di ten các phOng và 
to chüc càa &m vj trmnb s, ban, ngãnh. 

b) Xây dirng quy ch boat  dng cña don v. 

c) T chrc thuc hin co cu t chirc b may cüa dcm vj theo quyt djnh 
dugc phê duyt. 

2.Vêbiênchê: 

a) Xây dimg k hoach  biên ch, d an vi trI vic lam và co cu ngch 
cong chirc cüa don vj, báo cáo só, ban, ngành tong hçTp trInh UBND tinh. 

b) T chirc thc hin biên ch cCia don vj theo quy& djnh duçic phê 
duyt. 

Diu 10. Trách nhim, quyn hn cüa Cá( don vj sty nghip cong 1p 
trirc thuc s&, ban, ngành, UBND cp huyn 

1. To chirc b may: 

a) Xây dirng d an thành lap, th chi.'rc lai,  di ten, giâi th các phông và 
tO chIrc tnrc thuôc don vi. 

b) Xây dmg chirc näng, nhirn vi, co cu t chüc b may theo huâng 
dan và trInh sâ, ban, ngành, UIBND cap huyn. 

c) Xây dirng quy ch boat dng theo co ch tir chü cüa don vj và trinh 
s&, ban, ngành, UBND cap huyn thâm djnh. 

2. Vê biên ché: 

a) Xây dimg d an v tn vic lam, k hoach  s nguii lam vic cüa don 
vj, báo cáo sf1, ban, ngnh, UBND cap huyn tng hçip, tr'mh Sà Ni v11, 
UBND tinh phê duyt. 

b) Di v&i don vj si nghip cong 1p tr bão dam chi thuèng xuyên và 
chi dâu tu; don vj s1r nghip cOng 1p tir báo dam chi thumg xuyêntxxây 
dimg và phê duyt so ngithi lam vic, vi tn vic lam sau khi Co kiên cüa co 
quan quán l trrc tiêp và cüa S& Ni vçt. 

Diu 11. Trách nhirn, quyn hn cüa Hi ding thãnhviên, Chü 
t!ch, Giam doc Cong ty Trach nhiçm hiru hin mçt thanh vien ma nha 
nthc nãm giü' 100% vn diu I thuc tinh quãn I; Ngirôi di din phn 
vn nhà nlr&c ti doanh nghip doNhà ntthc näm gifr trên 50% vn diu 
Ic hoc tong so co phan co quyen bieu quyet 

1. Hi dng thành viên ho.c Chü tjch cong ty: Xây drng phuong an tO 
chi'rc b may quãn 1, kinh doanh cüa cong ty, quy chê hoat dng cüa cong ty, 
phê duyt quy hoch dào tao,  kê  hoach  si:r ding lao dng; quyêt djnh thành1p. 
to chrc lai,  giái the chi nhánh, van phOng dai  din và các don vj hoach toári 
phii thuc cüa cong ty sau khi ducic UBND tinh phê duyt chü tnrcrng; quyêt 
djnh sap nhp, chia tách, hqp nhât, dôi ten, chuyên dôi s& hüu, giài the, phá 
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san, diu lê t chirc và hoat dng cUa cong ty; xây dimg phuang an thành l.p, 
sap nh.p, chia tách, dôi ten, giái the chi nhé.nh, van phông dai  din trirc thuc 
cong ty; trInh UBND tinh phê duyt, sra dôi, bO sung diêu 1 cüa Cong ty 
Trách nhiêm hthi han môt thành viên do UBND tinh lam chü sà hüu. 

2. Giám dc cong ty: Xây dirng phng an sap nhp, chia tách, hgp 
nhât, dôi ten, chuyên dôi sâ huu, giái the, phá san, diêu 1 to chüc và hoat dng 
cña cong ty; phircmg an thành 1p, sap nhp, chia tách, dôi ten, giãi the chi 
nbánh, van phông d.i din trrc thuc Cong ty trmnh Hi dong thanh viên hoc 
ChU tjch Cong ty quyêt dnh; l.p ho sa dê ngh xêp hang cong ty; tir dánh giá, 
báo cáo xêp 1oi cong ty hang nam, trinh UBND tinh phê duyt hoc quyêt 
djnh theo thâm quyên. 

3 Ngucn dai diên phan vOn nha nucic tai doanh nghiêp do Nba ni.rcic 
11am giü trên 50% von diêu 1 ho.c tong so cô phân có quyên biêu quyêt: 

Báo cáo, xin kin UBND tinh tnr&c khi tham gia kin, biu quyêt và 
quyêt drnh tal Dai hôi dông cô dông, cuôc hop cua Hôi dOng quan tn, HOi dông 
thanh viên ye các van dê to chirc b may cüa doanh nghip theo quy djnh. 

Chiroiig III 
QUAN L' CAN BQ, CONG CH1C, VIEN CH1IC GIU CHIJC DANTI, CffUC 
VIJ LANH 1)40, QUAN L' VA NGTRfI QUAN L DOANTI NGHIP, K]IEM 

SOAT VIEN, NGTJ'Ol BT DIN PHAN VON NHA NIIOC THUQC TINH 

Diu 12. Trách nhim, quyn hn ella TJBND tinh 

1. Quãn 1' v s luçmg, ch.t lugng di vâi can b, cong chrc, viên chiic 
gitTt ch(rc danh, chüc vi lãnh dao,  quân 1 và ngithi quan 1 doanh nghip nba 
rnthc, kiêm soát viên, nguii dai  din phân von nba nuc thuc thâm quyên cüa 
UBND tinh. 

2. Phi hçip thirc hin quy trInh v cOng tác can b di vi cac chüc 
danh, chrc vii din Ban Thung vi Tinh lly, Thu&ng trirc Tinh Uy quãn l khôi 
Nba nuc và quyêt djnh theo thâm quyên. 

3. Cho kin thc hin quy trmnh v cOng tác can b d b nhirn, b 

nhim lai,  mien nhim, cho tr chirc, diêu dng, luãn chuyên, bit phái dôi vi 
can b, cong chtrc, viên ch'irc gi chüc danh, chrc vi lânh do, quán 1 và 
nguè'i quán l doanh nghip nhà nuâc, kiêm soát viên; cü, ci:r lai,  cho thôi di 
din, khen thtthng, k) 1ut, nghi hmi dOi vói ngu1i di din phãn von nhà nuâc 
thuc din Ban can s1r Bang UBND tinh, UBND tirth quãn 1: 

a) Chll tjch Hi ding thãnh viên, Chll tjch cong ty, thãnh viên Hi dng 
thành viên, Kiêm soát viên ella các cOng ty trách nhirn hiru h?n  mt thành 
viên thue tinh ma Nba nuâc n.m giU 100% von diêu l ngoài din Ban 
Thuông vi Tinh lly, Thumg trirc Tinh lly quãn 1; nguii di din phan von 
nhà nuc tai  doanh nghip do Nhà nu&c nam gi trên 50% von diêu l hoc 
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tng sé cè phn có quyn biu quy&; Gim dc, Tni&ng ban Kim soát Qu 
Dâu tur phát triên tinh. 

Ngithi düng du Va c.p phó cüa nguèi di'mg du các dan vj sir nghip 
cong 1p trirc thuOc  UBND tinh (ngoài din Ban Thumg vii, Thumg trrc Tinh 
iy quán 1). 

Thu tru&ng mt s cci quan dan vt hành chInh, dan vi s'çr nghip cOng 
lap trirc thuc các s&, ban, ngành (CM ciic Kiêm lam, Chi CiC Tiêu chun Do 
1ung Chat luçing, Trung tm Phic vii Hành chinh công, Trung tam Phát triên 
Qu dat và K thu.t dja chInh, Vn phông Däng kdât dai, VTthn Quôc gia Vu 
Quang, Phông Cong chimg, Trung tam Djch vi1 dâu giá tài san tinh); tnr&ng, 
phó ban quãn l các chucing trinh, d an thuc UBND tinh (do UBND tinh 
thành 1p và üy quyên lam chü dâu tu); Tru&ng ban, Phó Tru&ng Ban Tiêp 
cong dan tinh; Chánh Van phông, Phó Chánh Vn phông cüa các Ban Chi dao 
tinh (trir tmông h9p thuc Tinhüy quàn 1). 

b) Phó hiu truràng các tnrYng cao dng; hiu tnr&ng các tru&ng trung 
cap chuyên nghip, trung cap nghê; 

c) Phó Giám dc Bnh vin Da khoa tinh; Giám dc Trung tam Kim 
soát bênh tat tinh; Giárn dôc Bênh viên Phôi tinh; Giám doe Bênh viên Y h9c 
cO truyên tinh; Giám dOe Bnh vin Phiic hôi chüc nng tinh. 

d) Mt s chirc danh, chirc vi.i khác thuc thm quy&n UBND tinh quãn 
l. 

4. Thóa thi4n v cong tác can b di vói các hOi  dc thu c.p tinh (ngoài 
din quán l cüa Ban Thuông vi.i, Thithng trrc Tinhüy). 

.n .a X . .7 Dieu 13. Trach nhiçm, quyen bin cua Chu tich  TJBND tinh 

1. Gii thiu d HDND tinh bu Phó Chü tjch, Uy viên UBND tinh. Phê 
chuân kêt qua bâu, rnin nhim, bâi nhim Chñ tjch UBND, Phó Chü tjch 
UBND cap huyn. Diêu dng, dinh chi cong tác, cách chrc Chü tjch UBND, 
Phó Chü tjch UBND cap huyn. 

2. Quyt djnh b nhiêm, b nhim 'ai, 
min n1iim, cho tir chirc, diu 

dng, luãn chuyên, khen thithng, kr  1ut, cü di dào tao,  bôi duöng va thrc hin 
ché d chInh sách cho can b thuc din Ban Thithng vii Tinh üy, Thung trtrc 
Tinh üy quan l sau khi có kiên cüa Ban Thu&ng vii Tinh üy, Thu&ng trirc 
Tinhüy theo phán cap quan 1 can b hin hãnh cña tinh. 

3. Quyt djnh b nhim, b nhim 
'ai, 

min nhim, cho tü ch(rc, diu 
dng, luân chuyên, bit phái; cir, Cu li các ni dung thuc thâm quyên sau khi 
có kiên cüa Ban To chüc Tinhiy, Uy ban Kiêm tra Tinh üy, Dâng üy Khi 
các Ca quan và doanh nghip tinh và các to chüc lien quan dOi vói các chüc 
danh, chüc v11 ti Khoãn 3 Diêu 12 Quy djnh nay. 
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Diu 14. Trách nhim, quyn han cüa S& Ni viii và Giám dc S& Ni viii 

1. Tham mini cho UBND tirth, Chü tich UBND tinh và hi.róng d.n chi 
tiêt các co quan, don vi trong tinh thrc hin các ni dung quy dnh t.i Diêu 12, 
Diêu 13 Quy dnh nay. 

2. Ph& hçip v&i Ban T chiirc Tinhüy và các co quan lien quan thirc hin 
quy trinh gith thiu dê bô nhim, luãn chuyên, diêu dng hoc giói thiu irng ci:r 
dê bâu gitt chirc danh, chirc vii 1nh dao,  quãn 1 khôi Nba nithc dôi v&i các 
chirc danh thutc thâm quyên quãn 1 cüa Ban Thurng vii, Thumg trirc Tinh üy. 

3. Chñ trI, phi hcip vth các co quan lien quan thrc hin quy trInh d 
tham muu bô nhim can b ho.c üng ci'r dê bâu gii chirc danh, chirc vii lânh 
do, quãn 1 khôi nba nuóc dôi vói các chüc danh thuc thâm quyên quàn l 
cüa UBND tinh, Chü tjch UBND tinh. 

Diêu 15. Trách nhim, quyn hn cüa s&, ban, ngành, don vj sty 

nghip cong 1p triyc thuc UBND tinh 

1. T chüc thirc hin các quy djnh cüa cp trên v can b và cong tác 
cánb. 

2. Xây dimg quy hoach, dào tao, bi duông, b tn, sir diing, dánh giá di 
ngt can b thuc tham quyên. 

3. Quyêt dnh b nhim, b nhim lai, min nhim, khen thithng, k5' 
luât, thirc hin chê d chinh sách dôi v&i can b gi chüc danh, chrc vii: 
Tnr&ng phông, phó truâng phông và tucrng throng; ngi.thi di'mg dâu và cap phó 
ngi.thi di'ing dâu các don vj sir nghip thuc sâ, ban, ngành ngoài din quyêt 
djnh cüa Ban Thu&ng vii Tinhüy, Thumg trrc Tinhüy, UBND tinh, Chü tjch 
UBND tinh. 

4. Chü tn, phi hcip trao di vói Ban Thrng v cp üy cp huyn hoc 
các to chtrc có lien quan ye vic bô tn, bO nhim, min nihim, diêu dng, luân 
chuyên,. khen thu&ng, k 1ut, nhn xét,. danh. giá dôivth can b thuc thâm 
quyên quãn 1 cüa sâ, ngành, don vj nhirng cong tác và sinh hoat trén dja bàn 
huyn, thành phô, thj xà. 

5. Tham gia dánh giá, nhn xét d d ngh b nhim, min nhim, dik 
dng, luãn chuyên, khen thuàng, k lut dôi vth ngi.thi quãn 1 doanh nghip 
thuc lThh vrc quàn 1 Nba nuóc cüa sO ban, ngành. 

6. D nghj bi nhiêm, min nhim, khen thu&ng, k 1ut di vth nguth 
dung dâu, cap phó ngu?ii dung dâu to chirc hành chInh, don vj sir nghip trl;Ic 
thuc sà, ban, ngành thuc thm quyên quyêt djnh cüa Ban Thuèng v  Tinh 

uiy, Thung trirc Tinhüy, UBND tinh, Chü tjch UBND tinh. 

Diu 16. Trách nhim, quyn hn cüa UBND cp huyn 

1. Xây dirng, phi hcTp xây drng quy hoach, dào tao,  bM duOng, b trI, 
sur ding di ngü và thrc hin cOng tác can b thuc pham vi quàn l trmnh cap 
có thâm quyên phê duyt và tO chüc thrc hin sau khi duçic phê duyt. 
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2. Quyt dinh bô nhiêm, b nhiêm lai,  min nhirn, diêu dng, luân 
chuyên, khen thuô-ng, k 1u.t, dào tao,  bôi duôiig và các chê d chInh sách dôi 
vi can b, cong chiirc, viên chüc theo phan cap quãn 1 can b và phân cap 
cia Ban Thu?mg vi huyn, thành, thi üy. 

Di v6i Tru&ng phông và Phó Trtthng phông Giáo diic và Dào tao  cap 
huyn có them van ban hip y cüa Sâ Giáo dic và Dào tao. 

3. Phê chun kt qua bu cà, min n1iim, bãi nhim chU tjch, phó chü 
tjch xa, phung, thj trân; thOa thun cong tác can b dôi vài thu tjch, phó chü 
tich các hi d.c thu cap huyn sau khi có kiên cüa Ban Thung vi huyn, 
thành, th üy; thôa thun cong tác can b dôi vài chü tjch, phó chü tich  các  hOi 
dac thu cap huyên ngoài diên quãn 1 cüa Ban Thung V11 huyn, thành, thi: üy. 

4. Tham mmi Ban Thuông v c.p üy c.p huyn phi hgp thc hin các 
ni dung tai  khoân 4 Diêu 15 Quy dnh nay. 

Diêu 17. Trách nhim, quyn hn ella các do'n vj quãn 1 nhà nithc 
(ban, chi cic), don vj siy nghip cong ip trrc thuc s&, ban, ngãnh, UBND 
cap huyçn 

1. Xây drng quy hoch, k hoach dào t?o,  bi thrOng can b thuc phm vi 
quãn 15' trinh cap tham quyên phê duyt và to chüc th%rc hin khi ducic phô duyt. 

2. Quy& djnh b nhim, b nhim lai,  min nhim, dào tao,  bôi thrOng, 
diêu &ng, khen thithng, k5' luat,  thirc hin chê d chInh sách dOi vri can b ella 
dcm vj thuc thâm quyên quan 15' theo quy djnh và phan cap qu5n 15' can b. 

Diêu 18. Trách nhim, quyn hin ella Hi ding thành viên, Chll 
tjch, Giám dc Cong ty Trách nhim hfiu hn mt thành viên ma nhà 
nu'&c nãm gifr 100% vn diu 1 thuc tinh quail 15'; Ngirôi di din phn 
vn nhà nir&cti doanh nghip doNhà nu*c nám gifr trên 50% vn diu 
Ic hoic tong so co phan co quyen bieu quyet 

1. Hi dng thành viên, ChU tjch Cong ty: 

a) Trmnh UBND tinE, Chu tjch UBND tinh quyt djnh dánh giá, quy 
hoach, bô nhim, bô nhim 'ai,  diêu dng, luân chuyên, chap thun tü chüc, 
min nhirn, khen thu&ng, kSr 1ut, nghi him và chê d chInh sách dôi vói Chü 
tjch Hi dOng thành viên, Chll tjch cong ty, thành viên Hi dông thành viên, 
Kiêm soát viên. 

b) TrIrih UBND tinh có 5' kin triróc khi quyt djnh quy hoach, b 
nhim, bô nhim lai,  dieu dng, luân chuyên, chap thun hi chllc, mien nhim, 
khen thixOng, k5' 1u.t, nghi him dôi vâi Giám dOc. 

c) Trinh UBND tinh phe duyt chü tnrang v vic b nhim Phó giám dc. 

2. Giám doe cong ty: 

a) TrInh UBND tinh, Hi ding thành viên cong ty cho 5' kin chll tnrcing 
ye bô nhim PhO Giam doe Cong ty truâc khi quyet djnh. 
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b) Quyt dnh b nEim, b nhim 'ai,  diu dng, luân chuyn, cho thôi 
giQ chrc vii, mien nhim, tü chrc, cr di dào tao, bôi throng, xêp luong, nâng 
b.c luang, khen thuâng, kr 1ut, thôi vic, nghi hiru dôi vâi cáo chi.'rc danh, 
chic vit thuc thâm quyên (trir cáo chi'rc danh, chi'rc vi thuc Hi dông thành 
viên, Chü tjch Cong ty quãn li). 

3. NguO'i dai  din phn vn nhà nuâc tai  doanh nghip do Nhà nuâc 
narn gitr trên 50% von diêu l hoc tOng so cô phãn Co quyên biêu quyêt: 

a) Xin kin UBND tinh tnxc khi tham gia kin, biu quyêt, quyêt 
dinh tal Dai hôi dông cô dông, cuôc hop cua Hôi dông quan tn theo quy dinh 
cüa pháp lut và Diêu l cüa doanh nghip ni dung: vic dê cü dê bâu, kiên 
ngh mien nhim, bài nhim, khen thu&ng, xir 1 vi phm cüa thãnh viên Hi 
dông quàn trL Chü tjch Hi dông quàn trj, thành viên Ban kiêm soát. Dê cü dê 
bO nhim, kiên nghj mien nhim, k hcrp dông, châm dfrt hcip dông vó'i Tong 
giám dOc (Giám doe) doanh nghip. Thu lao, tiên lirong, tiên thi.rO'ng và li Ich 
khac cüa thành viên Hi dông quãn trj, thành viên Ban kiêrn soát, Tong giám 
doe (Giárn doe) doanh nghip; so hrçrng thnh viên Hi dông quãn tn, thành 
viên Ban kiêm soát, Phó Tong giám dOe (Phó giám dOe) doanh nghip. 

b) D nghj UBND timh cir, cr l.i, cho thôi di din, khen thung, k' 
1u.t, nghi hini nguOi di din phân vOn nba ni.râc thuc TJBND tinh. 

4. Hi dng thành viên, Chü tjch, Giám dc Cong ty Trách nhim hu 
hn mt thành viên ma nhà nuóc näm giU 100% von diêu l thuc tinh quãn 
ly, Ngurn dai diên phân von nha nuac tai doanh nghiêp do Nha nuoc nm gift 
trên 50% von diêu l ho.c tong so cô phn có quyên biêu quyOt: phäi dam bào 
diêu kin, tiêu chuan truóe khi hO nhim, bô nhim li, cir, ci:r 1itheo quy djnh 
hin hãnh cüa Dãng, Nhà ntróc và tiêu chuân cii the thëo quyêt dnh cüa cci 
quan có thâm quyên. 

Chtrong IV 
QUAN LY CONG CIIUC 

Diu 19. Trách nhim, quyn hin cüa UBND tinh 

1.Quyt djnh phê duyt chi tiêu, k ho.ch tuyn diing và t ch'irc thçrc 
hin tuyên ding cong chi'rc cáo co quan hnh chinh cap tinh, cap huyn. 

2. Quyêt djnh vic xét nng ngch cong chirc len ng.ch chuyên viên 
chInh khi có dü tiêu chuân, diêu kin, có thành tich xuât sac trong hoat dng 
cOng v11 trong thri gian giü ngch cong chüc hin giU, ducic cap co thâm quyên 
cong nhn hoc ducic bô nhim giü chirc viii 1nh dao, quãn 1 gän v&i yêu câu 
cüa vj trI vic lam; Quyêt dnh viec  xét nâng ng.ch cOng chirc len ngach 
chuyên viên cao cap khi có dii tiêu chuãn, diêu kin, có thnh tIch xuât 
sac trong boat dng cong vii trong thai gian gilt ngch cong churc hin gilt, 
duçic cap có thâm quyên cOng nhn ho.c duçic bO nhim gilt chrc vi 1nh dao, 
quãn 1 gn vài yêu câu ciia vj tn vic 1m sau khi có hen dOng ciia B 
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Ni vii; Cho kiên bng van ban v xét nâng ngch cong chirc len ngch cn 
sr, chuyên viên khi có dü tiêu chuãn, diêu kin, cô thãnh tIch xuât sac trong 
hoat dng cong vi trong thai gian gift ngch cOng chirc hin gift, thrçrc cap có 
thãm quyên cong nhn hoc dugc bô nhim gift chtrc vii lãnh dao, quãn ly gän 
vai yêu câu cüa vi trI viêc lam. 

3. Quyt djnh phê duyt các chwmg trinh, d an, k ho.ch dào tao,  bôi 
duOng cOng chrc hang näm, giai doan và chuyên dê. 

4. Quy& djnh ci:r cong chirc thuc din Ban Thu&ng vi Tinh üy, UBND 
tinh quán 1 di dào t?o,  bOi dixöng trong nithc và nuâc ngoài; quyêt djnh Cu 

cong chcrc di dào tao,  bOi duöng t?i  nuóc ngoài. 

5. Khen thu&ng, k 1ut cong chüc theo thm quyn hoc d ngh c 
quan có thâm quyên khen thuóng, k lut theo quy djnh. 

• 9 

Dieu 20. Trach nhiçm, quyen hin cua Chu tch IJBND tinh 

1. Quy& djnh: Thành l.p Hi dng, Ban Giám sat kr tuyên diing cong 
chcrc; phê duyt danh sách thi sinh dü diêu kin tharn dr kr thi tuyên, xét tuyên 
Cong chirc sau khi kiêm tra Phiêu dàng k dir tuyén; cong nhn ket qua kr 

tuyên diing cOng chirc. 

2. Quy& dnh tip nhn vào lam cong chüc tai  các Co quan hành chInh 
cap tinh, cap huyn (khOng qua thi tuyen, xét tuyên); tiêp nhn vào lam cong 
chüc dê bô nhim gift chirc darih lanh dao,  quan 1 ti các cci quan hanh chInh 
thuc thâm quyén quán l. 

3. Cho kin b.ng van ban v vic tip nhn vào lam cong chi.'rc d bè 
nhim gift chüc danh lãnh dao,  quãn l ti các co quan hành chInh cap tinh, 
cap huyn (trtr các chtrc danh, chirc viii thuc Ban Thuang v TinE üy, UBND 
tinh quãn 1). 

4.Quyt- djnh b trI, phân cOng cOng tác, diu dng, bit phái cOng chüc 
thuic thâm quyén quân l. 

5. Cho kin b.ng van ban v tip nhn cong chüc ngoài tinE hoc tip 
nh.n cOng churc thuc các co quan trung hang trên cta bàn tinh. 

6. Quyt djnh cr cOng chuc dir thi nãng ngch len chuyên viên chInh 
hoc tuong throng (truimg hcTp tinh không tO chüc thi nâng ngch len chuyen 
viên chInh ho.c tuong ducrng); cu cOng chuc dir thi nang ngch len ngch 
chuyên viên cao cap hoc tuong &rang. 

7. Xây dmg d an, t chuc thi nangngach len can sir, chuyên viên hoc 
tucrng throng sau khi B Ni vii thông nhât chi tiêu nang ngch; xãy dirng dê 
an, to chuc thi nâng ngch len chuyên viên chinh hoc ti.rang throng sau khi Bô 
Ni vii thông nhât de an, chi tiêu nâng ngch. 

8. Quyt djnh các ni dung v t chIrc thi nãng ngch cong chüc len 
ngch can sir hoc ti.xong ducrng, chuyên vién ho.c tuong throng, chuyên viên 
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chinh hoc tucmg ducing: phê duyt clii tiêu nâng ngch cong chirc phü hqp vói 
vj trI vic lam và cci câu cOng chi'ic cüa trng cci quan, tO ch'i'rc thuc và trirc 
thuc; phê duyt danh sách cong chrc dü tiêu chuân, diêu kin d1r thi nãng 
ngch; thành 1p  Hi dOng thi, Ban Giám sat k' thi nâng ngch cong chüc; tO 
chirc kS' thi; Cong nhn kêt qua kS' thi nâng ngch cOng chiic. 

9. Quyt djnh b nhim ngch, xp lucrng ln du dái vi chuyên viên 
cao cap và ti.rang &rang sau khi có kiên cüa B Ni vi; nâng luang thuèng 
xuyên, nâng lucmg truOc h?n  dOi vOi chuyên viên cao cap sau khi có y'r kiên cüa 
Ththng trirc Tinh üy. 

10. Thrc hin ch d chinh sách, quyt dnh nghi hun, thôi vic di vài 
cong ch(rc thuc thâm quyên din Ban Thuäng vti Tinh üy, UBND tinh quàn 
l (tth các chüc danh thuc thâm quyên cüa B ChInh trj, Ban BI thu quãn 1k). 

Biu 21. Trách nhim, quyn hn cüa S& Ni vii và Giám dc S& Ni 

1. Tham muu gi'Cip UBND tinh, Chü tjch UBND tinh các ni dung tai 
Diêu 19, Diêu 20 Quy dnh nay. 

2. Quyêt dnh: 

a) Tuyn dmg cOng chirc sau khi Chü tch UBND tinh quyt djnhcông 
nhn két qua tuyên dimg cOng chrc; hüy bó quyêt djnh tuyên diing dOi vi 
cong chüc (thrc hin chê d tp sir) không dat yêu câu sau thai gian tp sr 
hotc có hành vi vi phm den m1rc phâi xem xét xCr l k lu.t theo quy djnh ciia 
pháp 1ut ye can b, cOng chirc. 

b) Tiêp nhn, diu dng, luãn chuyn, bit phái cOng chüc giüa các cci 
quan hành chInh Nhà nrnc; giüa cci quan hãnh chInh Nhà nithc vd dan vi si1 
nghip cOng l.p; giUa cci quan hành chinh Nba nuâc vài các cci quan thuc 
khOi Dãng, don the; tiêp nhn cOng chüc ngoài tinh hoc tiOp nh.n cOng chirc 
thuc các cci quan Trung ucing trên djabàn tinh sau khi có kiên cüa Chñ. ttch 
UBND tinh (tth các chüc danh, chirc vii thuc Ban Thu&ig vii Tinh üy, UBND 
tinh quãn It); chuyên cong chirc ra khOi cci quan quan i hành chinh Nba nuic 
thuc tinh. K 1u.t bang hInh thirc buc thôi vic dOi vâi cong chirc ngch 
chuyên viên tr& xuông. 

c) B n1iim vào ngch chuyên viên chInh và tucing ducing trcY xuông sau 
khi UBND tinh phê duyt kêt qua thi nãng ngch. Bô nhim ngch, chuyên 
ngch, nãng lucrng tni&c hn (tr1r nãng luong truc hn dôi vói cong chtrc có 
thông báo nghi him), nghi him, thOi vic dOi vài cong chüc ngach chuyên viên 
chInh hoc Wang duong (trir dOi tuqng Ban Thuông vii Tinh üy, UBND tinh 
quàn It). 

d) B nhim ngch ngch chuyên viên tri xung sau khi có kin cüa 
UBND tinh dOi vri cOng chirc dé ngh xét nãng ngch khi có dü tiêu chuân, 
diêu kin, có thânh tIch xuât sac trong boat dng cOng vii trong th?ii gian giui 

viii 
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ngch cong ch(rc hin giü, di.rçrc c.p có thm quyn cOng nhn hoc thicc bO 
nhirn giü chirc vi.i lãnh dao,  quãn 1 gãn vâi yêu câu cüa vj trI vic lam. 

d) Ci'r cong chüc thuc di tixçng hir&ng chInh sách khuyk khIch dào 
t.o cüa tinh di dào tao  sau i h9c (trir dôi tiigng Ban Thung vii Tinh üy, 
UBND tinh quyêt dinh). 

3. Xác nhn biên ch, qur  ti&n luung cong chüc trong các t chirc hành 
chInh. 

Diu 22. Trách nhim, quyn hn cüa s&, ban, ngành, UBND cp huyn 

1. Dé ngh UBND tinh, Chü tjch UBND tinh (qua S& Ni vi): 

a) Phê duyt chi tiéu, k hoach  tuyn ding cong chtrc; tip nhn vào lam 
cong chüc (khong qua thi tuyên, xét tuyn). 

b) Cho kin bing van bàn v vic tip nhn vào lam cong chCrc d b 
nhim giü chCrc danh lânh dao,  quãn l (tth các chrc danh, chifrc v1i thuc Ban 
Thung vii Tinhüy, UBND tinh quãn li). 

c) Nãng luo'ng ththng xuyên, truâc h?n  di v&i cong chrc ngch chuyên 
viên cao cap hoc tlxorng dung; k lust, nghi hru và các chê dc,, chInh sách 
kbác dôi v&i cong chüc thuc din Ban Thuông vii Tinh üy, UBND tinh quãn 
1), quyêt djnh. 

d) B nhim ngch, xp hrcrng 1.n du d& vói chuyên viên cao cp và 
tiscing ducxng sau khi có kiên cüa B Ni vii. 

d) Xét nàng ngch Cong chirc len ngch can s1r, chuyên viên,chuyên viên 
chinh, chuyên viên cao cap khi có dü tiêu chuân, diêu kin, có thnh tIch xuât 
sac trong hoat  dng cong vi trong thii gian gift ngch cong chirc hin gii, 
&rç7c cap có thâm quyên cong nh.n hoc duçc bô thim gi chrc vi lãnh d.o, 
quàn ly gän vói yêu câu cüa vj trI vic lam. 

e) Cho kin b.ng van bàn v tip nh.n cong chüc ngoài tirth ho.c tip 
nhn cong chixc thuc các Ca quan trung uo'ng trên dja bàn tinh. 

g) Cr cong chtrc di dào tao,  bi dTxöng tai  mrâc ngoài; cir cong chirc 
thuc din Ban Thi.thng v11 Tinh üy, TJBND tinh quãn 1 di dào tao, bôi duöng 
trong nuâc và nithc ngoài. 

2. Dê nghj Sâ Ni vii: 

a) Tip nhn, diu dng, luãn chuyn, bit phái cong chrc. 

b) B nhirn ngch, chuyn ngach, nâng hrcrng tnrrc hn (tth nâng 
lirang trithc hn dôi vói cong churc co thông báo nghi hi.ru), nghi huu dôi vâi 
cOng chüc ngch chuyên viên chmnh hoc tucmg duong (trir dôi tugng thuc 
Ban Thuông vii Tinh üy, UBND tinh quyêt djnh); quyêt djnh kS'  luat buc thôi 
vic dOi vci cOng chirc ngch chuyên viên trà xuông; quyêt djnh hüy bö quyêt 
dnh tuyên dyng dôi vci cong chüc (thrc hin ché d tp sr) không dat  yêu câu 
sau thèi gian t.p sr hoc có hành vi vi phm den mire phâi xem xét xir l kr 
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1u.t theo quy dnh cCia pháp 1ut v can b, cong chüc; xác nh.n biên chê qu 
tiên lucmg cong chirc trong Ca quan hành chinh. 

c) Ci'r Cong chrc thuc di t.rcng hi.r&ng chInh sách khuyn khIch dão 
tao cüa tinh di dào tao sau dai hoc. 

3. Quy& dinh: 

a) B tn, diu dng, luãn chuyn, bit phái di vri cong chCrc trong ni 
b s&, ban, ngành vã UBND cap huyn trén ca s& chi tiêu biên chê dugc giao 
và cci câu, chüc danh cong chirc, vi trI vic lam diiçic phê duyt; Bô nhim vào 
ngch dôi vi cong chüc hoàn thành chê d t.p sij. 

b) Bi nhirn ch'rc danh 1h dao,  qun 1 c.p phàng và tirang duang déd 
vói truông hçxp tiêp nhn vào lam cong chüc (khong qua thi tuyên, xét tuyen) 
sau khi có kiên dOng cüa Chü tjch UBND tinh. 

c) Nâng lucmg thu&ng xuyên, nâng lucmg truóc hn di vvi cong chirc 
Co thông. báo nghi huu hin dang gil ngch chuyên viên cliInh hoc tu(mg 
duang. Nghi huu, chuyên ngch, nâng lucmg thu&ng xuyên, nâng hrcrng tnróc 
h.n dOi vói Cong chi'xc ngch chuyên viên ho.c tuang dixcing tr& xuông. 

d) Cir cong chirc di dào tao, bi thrOng, trr di tuqng thuc din Ban 
Thuing vi Tinh üy, UBND tinh quàn l và cong chüc thuc dôi tuqng hu&ng 
chinh sách khuyên khIch ào tao  sau  dai hoc cüa tinh. 

d) Khen thi.r&ng, k 1ut di v&i cong ch(rc thutc quyn quãn l theo quy 
dnh (trir hInh thrc k' lu.t buc thôi vic); dánh giá, phân loai, quán i ho scr 
cong chirc; tong hçp so lucrng, chat h.rçmg ca câu di ngü con b, cong chrc 
thuc quyên quãn l báo cáo UBND tinh và Si Ni vi theo quy djnh. 

e) Djnh ki báo cáo cong tác quán l, sir dçing, thirc hin ch d, chInh 
sách dôi vi cong chrc ye UBND tinh và Sâ Ni vi theo quy djnh. 

Diu 23. Trách nhim, quyn hn cüa các do'n vj quãn 1 nba nithc 

triycthuc s&, ban, ngành (ban, chi ciic) 

1. D nghj s&, ban, ngành thc hin ch di chInh sách di vâi cong chirc 
thuc quyên quán 1. 

2. B trI cong tác di vâi cong chtrc thuc quyn quãn 1. 

3. Quân 1, dOnh giá, phn loai, quOn 1 h sa cOng chc thuc quyén 
quãn i. Tong hçp sO luçing, chat lugng cci câu di ngü cOn b, cong chirc ciia 
dan vi báo cáo s, ban, ngãnh theo quy djnh. 

Chiro'nV 
QUAN LY VIEN CHuJC 

Biu 24. Trách nbim, quyn hn cüa III3ND tinh 

1. Quy& djnh phê duyt chi tiêu, ca câu tuyn dicing viên chüc tai  các 
don v, sr nghip cOng 1p trên ca s& biên chê UBND tinh giao hong nám, dam 
bâo vi trI vic lam duqc cap có thâm quyên phê duyt (kê Ca các don vj si,r 
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nghip cong 1p tr bâo dam chi thuông xuyên và chi du tti; dcm v sir nghip 
cong 1p tr bâo dam chi thrng xuyen). 

2. Quy& djnh phê duyt các chuang trInh, d n, k hoach dào tao, bi 
duOng viên chüc hong näm, giai don và chuyên dê. 

3. Quyt dnh ci'r viên chirc gift chirc danh ngh nghip hng I và viên 
chrc thuc thârn quyên quân 1 cüa Ban Thithng V11 Tinh iiy, UBND tinh quãn 

1 di dâo tao,  bôi diräng; cho kiên dê dan vj quãn 1 viên chüc cft viên chirc 
di dào tao tai nuóc ngoài. 

4. Khen thithng, kSr 1ut viên chrc theo thm quyn hoc d ng cci 
quan có thm quyên khen thu&ng, k 1u.t theo quy dnh. 

Biu 25. Trách nhim, quyn hn cüa Chü tjch UBND tinh 

1. Xây dçrng d an thi ho.c xét thng hng chirc danh ngh nghip hong 
II và to chüc thrc hin thi hoc xét thng hang chrc danh nghê nghip viên 
chirc hng II sau khi có kiên cüa B Ni vii vêni dung dê an và cM tiêu 
thàng hng. 

2. Quyt dnh các ni dung v t chüc thi hoc xét th.ng hang viên chic 
hng II: lông hçp nhu câu cM tiêu thng hang chi'xc danh nghê nghip và danh 
sách viên churc có dü tiêu chuân, diêu kin ding k dci thi ho.c xét thng hang 
chirc danh nghê nghip; thành 1p  Hi dông, Ban Giám sat kt thi ho.c xét 
thng hg chüc danh nghê nghip; to chirc kr thi hoc xét; cong nhn kêt qua 
k3 thi thng hng chüc danh nghê nghip. 

3. Quyt djnh c1 viên chi'rc dr thi hoc xét thng hang chirc danh ngh 
nghip hang I; cft viên chrc dr thi, d xét thang hang chCrc danh nghê nghip 
viên chixc hng II (tnring hçip tinh không to churc thi ho.c xét thàng hng chüc 
danh nghê nghip hng II). 

4. Quy& dj.nh: Chi tiêu thàng hang- chirc danh-nghk nghip viênchüc 
hang III và hng IV; xét và bô nhim d.c cách ch(rc danh nghê nghip viên 
chirc hang II (ti.rang duong chuyên viên chinh); xét và bô nhim dc each chüc 
danh nghê nghip viên chirc hng I sau khi có hen thông nhât cüa B Ni 
v. 

5. Quy& dj.nh: B nhim chüc danh ngh ngbip và xp lucing di v6i 
viên chüc tiling tuyên kSr  thi ho.c xét thäng hng chirc danh nghê nghip viên 
chrc hang I sau khi có kiên thông nhât cüa Bi Ni vii. Quyêt djnh nãng bac 
luang th1thng xuyên, trucc han,  quyêt djnh nghi him cho viên chCrc chirc danh 
nghê nghip hng I. Quyôt dj.nh nang lucxng vt.rçt bc dôi v&i viên chüc chi're 
danh nghê nghip hung I, II. 

6. Quy& djnh thay di chrc danh ngh nghip, xft 1 k 1u.t và thirc 
hin các ché d chmnh sách khác dôi vài viên chüc thuc thãm quyên quãn 1 
cüa Ban Thung vti Tinh ñy, UBND tinh. 
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7. Quy& djnh tip nhn viên chirc gi chirc danh ngh nghip hang I, 
Giáo su và tuang throng vào dan vi sir nghip cong 1p hoc chuyên ra ngoài 
dan vj sir nghip cOng lip. 

8. Quy& djnh hüy bO các quyt djnh v tuyn dung, sü diing, b trI viên 
chirc cüa giám dôc sâ, thu truông ban, ngãnh cap tinh, Chü tch UBND cap 
huyn, thu trixâng các don vj sr nghip cong 1p ducic phân cap tuyên diing, 
quàn 1 trái v&i quy djnh cüa pháp 1ut. 

9. Cho kiM b.ng van bàn v vic tip nhn viên chirc ngoài tinh. 

DiM 26. Trách nhim, quyên hin ella S& Ni vi1 và Giám dc S& Ni 

1. Tham mru giüp UBND tinh, Chu tjch UBND tinh các ni dung tai 
Diêu 24, Diêu 25 Quy dnh nay. 

2. Cho kiM b&ng van bàn di vói viên chüc chuyM cong tác ra ngoài 

3. Quy& djnh b nhim chirc danh ngh nghip và xp lirang di vó.i 
viên chirc trüng tuyên thi hoc xét thang hng chCrc danh nghê nghip hng 
II (ti.rcing duang chuyên viên chinh); b nhim chirc danh nghê nghip, chuyên 
chi'rc danh nghê nghip, nâng hang truâc hn (tth nâng hang tru&c hn dôi 
vd viên chüc có thông báo nghi him), nghi him dôi vi viên chirc chüc danh 
nghê nghip hong II - turang duang chuyên viên chinh (trir dôi tuçmg Ban 
Thutmg vi Tinh üy, UBND tinh quàn 1). 

4. Co kiM b.ng van ban v D an va kt qua thi ho.c xét thàng hang 
chirc danh nghê nghip viên chirc hng III, hang IV. 

5. Co kiM bng van bàn v vic xét d.c each chi'rc danh nghê nghip 
viên chirc hang HI và hng [V. 

6. QuyLdnh cr viên chirc thuc di tuclng hu&ng chinh sách khuyM 
khich dào to cüa tinh di dào to sau di hçc (tth dOi tuçlng thuc din Ban 
Thu?mg vti Tinh lly, UBNT) tinh quan 1, quyêt djnh). 

7. Xác nh.n qur tiM hrcxng dan vj, s1r nghip cOng 1p tr1rc thuc UBND 
tinh. 

8. Tng hçip qu tiM hang hang n.m cüa dan vj, s11 nghip cOng 1p trên 
da ban tinh, báo cáo HBND tinh, BO Ni vii và các ca quan có thâm quyên 
theo quy djnh. 

DiM 27. Trách nhim, quyM hn ella s&, ban, ngành, UBND cp 
huyn 

1. D nghj UBND tinh, Chü tjch UBND tinh (qua S& Ni vi): 

a) Phê duyt chi tiêu, ca cu tuyM diing viên chuc tai  các dan vj sir 
nghip trrc thuc trên ca s& biên che UBND tinh giao hang nám, dam bào vj 
trI vic lam duge cap cO thâm quyên phê duyt (kê Ca các dan vj sr nghip 

tinh. 
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cong lap tir bào dam chi thithng xuyên và chi du tii; dan vj si,r nghip cong 1.p 
tir bão dam chi thithng xuyen). 

b) Phé duyt chi tiêu thàng hng chrc danh ngh nghip viên chic hng 
IIIvàhng1IV. 

c) Tip nhn, diu dng, luân chuyn viên chüc chüc danh ngh nghip 
hng I; xü 1 k 1ut, cr di dào tao  bôi duong can b, viên chixc thuc thâm 
quyên quân l cüa Ban Thu&ng vii Tinh üy, UBND tinh lam vic trong don vj 
sr nghip cOng isp. 

d) Nâng luong thu&ng xuyên, tnrâc han, quy& dnh nghi huu cho viên 
chi'ic chtrc danh nghê nghip hang I. Quyêt djnh nâng luang vuçit bc dOi vi 
viên chrc chüc danh nghê nghip hng I, II. 

d) Cho kin b.ng van bàn v vic tip nhn viên chüc ngoài tinh. 

e) Ci'r viên chüc dir thi hoc xét thang hang chirc danh ngh nghip vien 
chirc hng I, II (tnthng hcrp tinh không to chirc). BO nhim chi'rc danh nghê 
nghip và xêp hrang dôi vth viên chirc tráng tuyên kr thi hoc xét thãng hng 
chirc danh nghê nghip viên chirc hang I; xét và bO nhim dtc each chüc danh 
nghê nghip hang I, II. 

g) Ca viên chi'rc git chac danh ngh nghip hng I và viên chi'ic thuc 
thâm quyên quân 1 cüa Ban Thuông vi Tinh i'iy, UBND tinh quàn 1 di dào 
tao, bOi duôrig; cho kiên dê don vj quãn 1 viên chirc Cu viên chrc di dào tao 
tai nu6c ngoài. 

2.Dêngh S&Nivii: 

a) Quy& djnh bt nhim và xp luong, chuyn chüc danh ngh nghip, 
nghi hiru, nâng lirong tnrrc han  dOi vài viên chüc chüc danh nghê nghip hng 
II, trir dOi tuqng thuc din Ban Thuing vi Tinh ñy, UBND tinh quãn 1, 
quyêt dnh va dôi ti.rçmg viên chirc hung II (tuang throng chuyên vien); phê 
duytTDê an và kêt qua thi hoc xét thang hang chüc danh nghê nghip viên 
chi'rc hang III, IV. Co kiên bang van bàn ye dê nghj xét d.c each chüc danh 
nghê nghip viên chirc hng Ill và hng IV. 

b) Cho kin b.ng van bàn v vic viên chi'rc chuyn cong tác ra ngoài 
thth. 

c) Quy& djnh ocr viên chüc thuc d& ti.rcrng hithng chinh sách khuyn 
khIeh dào tao  cüa tinh di dào tao  sau dai hoc. 

d) Thrn djnh d an thi ho.c xét thang hng chCrc danh ngh nghip viên 
chüc dôi vâi chüc danh trang duung chuyên viên chInh. 

3. Quyt djnh: 

a) Ban hnh k hoach  tuyn ding viên chüc tai  các don vj sir nghip 
cong l.p trirc thuc (ke Ca CáC don vj sir nghip cOng 1p tir bão dam chi 
thumg xuyên và chi dâu ti.r; don vj sr nghip cOng 1p tir bào dam chi thuèng 
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xuyên). T chirc tuyn ding viên chirc sau khi có phê duyt cüa UBNID tinh Va 
báo cáo ye S& Ni vi dê theo dôi, quán l. 

b) Phê duyt d an c cu chüc danh ngh nghip, kát qua tuyM diing 
viên chüc các don vj sir nghip cong 1p trrc thuc. 

Si, ban, ngành t chirc tuyn diing vien chirc cho các dcn v s1,r nghip 
cong 1p trçrc thuc không dii diêu kin ye sO hrcing, cci câu thnh phân dê 
thành 1p Hi dông tuyên diing. 

UBND cp huyn t chrc vic tuyn diing viên chi'rc các cicm vj sir 
nghip cong 1p trirc thuc. 

c) B trI, diu dng, luân chuyn, bit phái di vri viên chrc giiia các 
do'n vj sçr nghip cong 1p trirc thuc trên ca s& clii tiêu biên ché ducic giao và 
cci cau, chüc danh viên chirc, vj trI vic lam di.rgc phê duyt. 

d) B nhiêm, thay di chiirc danE. ngh nghip, nghi huu, thôi vic, xêp 
luong, nâng lucmg truc h dôi vó'i chtrc danh nghê nghip hg II (tuong 
dircrng chuyên viên), hang III, hang IV; cir viên chüc thuc thâm quyên quãn l 
di dao tao,  bOi duông chuyên mon nghip vi (tth dôi tixcing thuc din Ban 
Thu&ng vii Tinh üy, UBND tinh quãn l và viên chirc thuc dOi tu&ng huâng 
chInh sách khuyên khIch dào tao  sau di hçc cüa tinh); nâng hang thuông 
xuyen, nâng luang tnrâc h khi có thông báo nghi hiru dôi vOi chtrc danE. 
nghê nghip hg II (trnyng ducmg chuyên viên chInh); nâng lucing trixOc han, 
nâng lucrng vuçit b.c dôi v&i chirc danh nghê nghip hg III, hg IV; nng 
luang thuông xuyên, nâng hrang triióc han  dôi vâi viên chirc là ngirai dimg 
dau tai dan vj sir nghip cong 1p trirc thuc dang chc danh nghê nghip hng 
III, hg IV. 

d) Khen thu&ng, k lut yjén chrc thuc thm quyn quân l theo quy 
djnh. 

4. Xây dirng d an thi hoc xétthng hg chtrc danh ngb nghip viên 
chirc hgffl và hg IV dôi vri viên chirc các dan vj sir nghip cong ip trirc 
thuc yà to chüc thrc hin sau khi có kiên ye clii tiêu thng hg cUa UBND 
tinh yà thông nhât ye ni dung dê an cüa S& Ni vi; xét thng hg dc cách chüc 
danh nghê nghip viên chrc hg ifi, IV; bô nhim dc each chirc danh nghê 
nghip viên chüc hg ifi, IV sau khi có kiên bng van ban cüa Si Ni vi1. 

5. Sâ quãn 1 y  ngành, linh virc xây drng d an thi ho.c xét thäng hg 
chirc danh nghê nghip viên chüc chi'rc danh nghe nghip hg II dOi v&i viên 
chrc các dan vj sr nghip cong l.p trrc thuc th, ngành và các dan v siI 

nghip cong 1p lTnh vrc th, ngành quàn 1 và tham miru TJBND tinE. to chüc 
thi ho.c xét thang hg viên chirc chiirc danE. ngh nghip hg II. 

6. Xác nhn biên ch qu tin lucing viên chüc các dan vi sr nghip 
cOng 1p  trçrc thuc. Báo cáo S& Ni vti theo dOi qu tiên luang hang nthn cüa 
dan vj sir nghip cong 1p trrc thuc. 
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Diêu 28. Trách nhim, quyên hn cfla các don vj sir nghip cong Ip 
tru'c thuOc IJBND tinh 

1. D ngh UBND tinh, Chü tjch UBND tinh (qua S& Ni vii): 

a) Phê duyt cM tiêu, Ca cu tuyn ding viên chirc trên ca si biên ch 
UBND tinh giao hang näm, dam bão v tn vic lam duqc cap có thâm quyên 
phê duyt (kê Ca dam vj sr nghip cong 1p tir bâo dam chi thcrrng xuyên và 
chi d:âu tu; dan vj s1r nghip cong i.p tir bào dam chi thung xuyen). 

b) Các ch d, cbInh sách: Nng lucmg, thäng hang chi.'rc danh ngh 
nghip; nghi him; khen thu&ng, kflut; bô nhim, thay dôi chirc danh nghê 
nghip, luân chuyên, diêu dng, tiêp nhn, dào t.o, bôi throng dôi v&i viên 
chrc thuc din UBND tinh tnrc tiêp qun 1. 

c) Cho kin bng van bàn v vic tip nhn viên chüc ngoài tinh. 

d) Cr viên chi:rc dir thi hoc xét thàng hang chirc danh ngh& nghip viên 
chirc hang I, II (tnthng hçip tinh khOng to chirc). Ba nEim chtrc danh nghê 
nghip và xêp lucmg dôi vói viên chüc tiling tuyên k' thi ho.c xét thang hang 
chrc danh nghê nghip viên chüc hng I; xét và bô nhiem  dc cách dc each 
chirc danh nghê nghip viên chirc hng I, II. 

d) Phê duyt chi tiêu thàrig hng chüc danh ngh nghip viên chüc hng 
III và h.ng IV. 

2. Dê ngh SâNi vii: 

a) Cho kin b.ng van ban v vic viên chirc chuyn cong tác ra ngoài 
thh. 

b) OCr viên chüe thuc di t'xçing hu&ng chInh sách khuyn khIch dào tao 
cüa tinh di dào tao dai hçc (trü dôi tuçrng thuc din Ban Thi.rmg vi.i Tinh üy, 
UBND tinh quãn 1); nâng luang trix&c hn, bô nhim chixc danh nghê nghip 
và-xêp hrong dôi vOi viên chüc tr1ing tuyên kr  thi hoc xét thang.  hng chüc 
danh nghê nghip viên chirc hang H - tuang duang chuyên viên chInh (trCr 
truxng hqp thuc din Ban Thumg vii Tinh üy, UBNID tinh quãn li). Co 
kiên bang van bàn ye Dé an và kêt qua thi hoc xét tháng hang chirc danh nghê 
nghip viên chüc dôi vâi chrc danh nghê nghip hang Ill, IV. Co kiên bang 
van bàn trwic khi bo nhim d.c each chirc danh nghê nghip viên chirc hng 
III và hng IV. 

3. Quyêt dinh: 

a) T chüc tuyn diing viên chüc trên ca sâ biên ch UBND tinh giao 
hang nm, dam bão vj tn vic lam duçic cap có thãm quyên phé duyt và báo 
cáo ye S& Ni vii dê theo dôi, quân l'. Phê duyt kêt qua tuyên dimg viên 
chirc; k hgp dông lam vic lan dâu, hçip dông khong xác djnh thri han  hoc 
hcrp dong lam vic xác dnh th&i han,  chain d'Crt hçrp dông lao dng dôi vói viên 
churc thuc thâm quyên quãn 1; xây dijng dê an và to chüc thi hoc xét thang 
hng chi'rc danh nghê nghip viên chCrc hng III, IV; xét thäng hg d.c each 
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chic danh ngh nghip viên ehrc hang Ill, IV; bnhim dc cách chiic darih 
nghê nghip viên chc hang III, IV sau khi co kiên bng van ban cüa S Ni 
vu. 

b)Tip nhri, b tn, diu dng, luan chuyn, bitphái déii vói viên chüc 
thuc thâm quyên quàn 1 trên co si cM tiêu biên chê dircc giao và co cäu, 
chrc danh viên chirc, vi tn vic lam dircic phê duyt. 

c) Nâng luong thi.thng xuyên, trt.róc han,  nghi huu, khen thu&ng, k 1u.t, 
ci:r viên chirc di dao tao,  bôi du0ng chuyên mon nghip vii, giâi quyêt khiêu 
nai, tO cáo (tth dôi tirçng thuc thâm quyên cüa UBND tinh, Chü tjch UBND 
tinh, Si Ni viii quy djnh tai  Diêu 24, Diêu 25 và Diêu 26). 

Biu 29. Trách nhim, quyn hin cüa các don vj si nghip cong 1p 
triyc thuc s&, ban, ngành, UBND cp huyn 

1. D ngh s, ban, ngành, IJBND c.p huyn các ni dung quy djnh tai 
Diêu27Quydnhnày. 

2. Quy& dinh: 

a) Di vâi don vj sr nghip cong 1p  trirc thuOc s&, ban, ngânh: b trI 
cong tác dOi vói viên chi.'rc thuc thâm quyên quán 15'; nâng hrang thu&ng 
xuyên, nghi Mru, cCr di dào tao  (tnr cfi di dào t?o  sau  dai  h9c theo kê hoach cüa 
UBND tinh), bôi thrOng chuyên môn, nghip vi dôi vâi viên chrc chCrc danh 
nghê nghip hng II (tuong throng chuyên viên), hang III, hang IV; k5' hqp 
dông lam vic lan dâu, hçrp dông kbOng xác djnh thôi han  ho.c hçip dông lam 
vic xác djnh th?ñ hn, xi'r 15' k5' 1ut, 1p và quãn 15' ho so viên chüc, báo cáo 
so lirçing, co câu, chat luçng viên chrc thuc thâm quyên quãn 15'. 

b) D& vri don vi sir nghip trirc thuc UBND c.p huyn: k5' hqp dng 
lam vic lan dâu, hqp dOng khOng xác dnh thai hn ho.c hçip dông lam vic 
xác djnh th?ii han, l.p và quan 15' ho so viên chirc, báo cáo sO lucmg, co câu, 
chat luqng viên chüc thuc thâm quyên quán 15'. 

Chffoiig VI 
QUAN LY CAN BQ, CONG CIT JC CAP xA 

EDiêu 30. Trách nhim, quyn hn cüa UBND tinh 

1. Ban hânh Quy ch tuyn diing cong chüc cp xà. 

2. CM dao,  hithng dLi, kim tra vic tuyn diing, 13p  kê hoach, quy 
hoach xây dirng di ngU can b, cOng chic cap xã; t&ng buóc thirc hin tiêu 
chuân hóa dê nãng cao chat luqng cong chüc cap xa. 

Diu 31. Trách nhim, quyn hn cüa S& Ni vii và Giám dc S& Ni 
Vi;! 

1. Tham mini, giüp UBND tinh thirc hin các ni dung tai  Diêu 30 Quy 
dnh nay. 
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2. Chñ trI phi hgp vói các ca quan có lien quan xây dmg k ho.ch, 
chucmg trInh, tài 1iu dào tao,  bôi dt.rông can b, cong chi.'rc cap xã. 

3. Thm dnh chi tiêu, cc c.0 tuyn dung cong chCrc cp xã; cho kin 
bang van ban dôi vâi các tru&ng hçp dc bit trong tuyên diing cOng chirc cap 
xã và tiêp nhn, diêu dng cong chrc cap xa giUa các da phuang trong tinh 
hoc ngoài tinh ye cong tác t?i  các dja phucing trong tinh và ngugc lai trên cci 
s chi tiêu biên chê thrcc giao. 

ThOu 32. Trách nhim, quyên hn cüa UBND cp huyn 

1. Lp k hoach, quy hoach xây dung di ngQ can b, cOng chüc. To ch'Crc 
dào tao,  bôi duäng can b, cong chüc cap xa theo hithng dan cüa S& Ni vii. 

2. Dê ngh S& Ni v11 thâm djnh clii tiOu, co cu tuyn diing cOng chirc 
cap xã; cho kiOn bang van ban dôi vói các trix&ng hçip dc bit trong tuyên 
dyng cong chüc cap xà và tiOp nhn, diêu dng cOng chIrc cap xã giUa các dja 
phuang trong tinh ho.c ngoài tinh ye cong tác tai  dja phuclngTmInh quán l và 
nguçic lai  trên co s& chi tiêu biên chê ducic giao. 

3. Phê duyt chi tiêu, cci cu tuyn diing cong chirc cp xã sau khi cá 
kiOn thông nhât cüa Sá Ni vI1; tO chirc tuyOn dyng cOng chirc cap xã theo quy 
djnh hin hOnh và báo cáo ye S& Ni vi dO theo döi, quãn l. 

4. Huàng dan, kim tra UBND cp xã: thirc hin ch d chinh sách, 
dánh giá can b, cong churc cap xä hang näm; 1p và quãn 1 ho so can b, 
cong chirc cap xã. 

5. Quyk dnh diu dng, bit phái, khen thu&ng di vri can b, cong 
chirc cap xã theo thãm quyên thuc dja phucmg mInh quãn 1. QuyOt djnh tiêp 
nhan, diOu dng cong chüc cap xã a các dja phuong khác trong tinh ho.c ngoài 
tinh ye cOng tác tai  dja phucrng mmnh quan 1y và ngi.rçic lai  trOn cci si chi tiêu 
biOn che dugc giao sau khi có kiên thông nhât cUa Si Ni vi. Quyêt djnh kr 
1u.t dôi v&i cong chüc cap xã; thOa thun vói co quan- dãng, to chrc chInh tr 
xã hi clng cap trong vic kSr  lust can b cap xâ dO cci quan dãng, tO chirc 
chinh trj - xã hi quyêt djnh k lut theo thâm quyên. 

6. Xác nhn biOn ch và qu lung thay dii, b sung cUa can b, cong 
cht'rc cap xã theo djnh k' hang qu, hang näm và báo cáo (có danh sách biOn 
chO qu tiên lucmg thay doi, bô sung hang qu, hang nam) ye sa Ni dO 
tOng hcip và theo dôi. 

7. Thrc hin ch d tin luong (quy& dnh nãng luong thuang xuyen, 
nang  hrcxng tnróc hn, chuyOn xep ngach) và các chO dO,  chinh sách khác dôi 
vai can bO,  cOng chüc cap xã. Thông báo nghi huu, quyêt djnh nghi him, thôi 
yic dôi vói can bO, cong ch'crc cap xã. 

8. Thm djnh, tng hcTp và báo cáo Si NOi  viii v s luqng, cht lucing 
dOi ngü can bO,  cOng chac cap xâ trOn dja bàn huyn, thânh phO, thj xã. 



27 

Diu 33. Trách nhim, quyn hin cüa UBND cp xa 

1. Trirc tip quân 1 và sü dpng can b, cong chüc cp xã. Nhn xét, 
dánh giá hang nm dôi vOi can b, cong chüc cap xã; 1p và quãri 1 ho sci can 
b, cong chüc cap xã theo hiràng dn cüa UBND cap huyn. 

2. Xây dirng k hoch tuyn ding cong chrc cp xâ hang n.m theo tirng 
chirc danh, báo cáo UBND cap huyn xem xét, phê duyt. Bô trI, sü ding Va 
thc hin các quy djnh cUa Nba nuâc dôi vâi cong chirc duçic phân cong ye 

UBND cap xà cong tác. 

3. Thirc hin ch d, chInh sách, k hoach  dào  tao,  bi di.rOng; quy 
hoach, tao nguOn dôi v&i can b, cong chc cap xã. Theo dôi, thirc hin chi trâ 
phi cap bOi dixông cho nhng nguäi lam nhim vi khác & thôn, to dan phô. 

4. D nghj cci quan, t chüc có th.m quyn & cp huyn khen thu&ng, xir 
l vi phrn dOi vth can b, cOng chi:rc cap xà theo quy djnh. 

5. Giái quyt khMu nai,  t cáo d& v&i can b, cOng chCic c.p xà theo quy 
djnh cüa pháp 1ut. 

6. Théng kê, báo cáo s ltrçing, ch.t hicrng di ngü can b, cOng chirc 
cap xã; 1p danh sách biên chê qu5 tiên luong thay dOi, bô swig djnh kS'  hang 
qu, hang nám cüa can b, cong chrc dja phucing mInh dê UBND cap huyn 
thãm djnh, phê duyt. 

Chirong WI 
THANH TRA, KIEM TRA 

Biu 34. Trách nhim, quyn hn cüa UBND tinh 
1. Thanh tra, kiêrn tra vic thic hin chüc nng, nhim vii, to chirc b 

may, biên chê cüa cac to chüc hânh chInh, dan vj sr nghip cOng 1p thuc 
thâm quyên quán 1; tO chüc và hoat dng cüa to chüc hi. 

2. Thanh tra, kim tra vic tuyn d1ng, sir dimg, b nhim, luãn chuyn, 
diêu dng, dào tao,  bôi di.rong, khen thix&ng, k 14t, thrc hin chê d, chmnh 
sách dôi vài can b, cOng chüc, viên chüc (bao gOm can b cong churc cap xä). 

3. Giâi quy& khiu nai,  th cáo di v&i can b, cOng chcrc, viên chic 
thuc thâm quyên quãn 1; các to chüc hãnh chInh, sr nghip và to chirc hi, 
qu5" có pham vi hoat  dng trong tinh. 

A P • A A •, • A. S • P 9 A Dieu 35. Trach nhiçm, quyen hin cua So' Nçi vi va Giam doc So' Nçi vii 
1. Tham mtru UBND tinh thrc hin các ni dung quy djnh tai  Diêu 34 

Quy djnh nay. 
2. Thrc hin thanh tra, kim tra theo thm quyn. 
3. Hithng dn các s&, ban, ngãnh, UBND cp huyn thirc hin cOng tác 

thanh tra, kiêm tra các ni dung ye cong tác to chIrc b may, biên chê,,  cong tác 
can b, quân l cOng chüc, viên chic (bao gôm can b cong chi'rc cap xA), to 
chüc và hoat dng cüa to chrc hi thuc thâm quyên quãn l. 
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Diu 36. Trách nhim, quyn hn ella các s&, ban, ngành, do'n vi sr 
nghiçp cong 1p  tric thuçc UBND tinh va UBND cap huyçn 

1. T chirc thanh tra, kim tra theo k hoach, djnhkS', dt xut t?i  các don 
vj trirc thuc vic thirc hin to chüc b may, biên chê, so ngir&i lam vic theo vj 
trI vic lam; cong tác can b; vic tuyên diing, sü ding, quãn i cong chirc, viên 
chüc; vic thrc hin chê d, chinh sách dôi vói can b, cong ch'rc, viên chirc. 

2. T chirc tir kim tra và hu&ng dn các don vj trtrc thuc tçr kim tra 
các ni dung quy dinh  tti Khoãn 1 Diêu nay. 

3. Giái quyt khik nai, t cáo di vâi can b, cong chüc, viên chirc 
thuc thm quyên quãii l và các co quan, don vj trrc thuc và to chirc hi, to 
chirc thuc thâm quyên quãn 1. 

4. Theo d6i, don dc, tng hqp kát qua thanh tra, kim tra và tr kim Ira 
hang qu, näm ella don vj minh và các don vj trirc thuc, báo cáo UBND tinh 
(qua Sâ Ni vi). 

Chtrong Vifi 
TO CllUC THTC fflN 

Diu 37. Trách nhim dlla Giám dc các s&, Thu trir&ng ban, ngành 
cp tinh; Chll tich  !JBND các huyn, thành ph, thl xã và Thu trtr&ng các 
co quan có lien quan 

T ch'Crc thc hin nghiêm tllc Quy djnh nay; trong qua trInh t chIrc, 
triên khai, tnrng hçrp có khó khn, vithng mac hoc phát sinh, các dan vj, dja 
phuang phàn ánh, kiên nghj bang van bàn ye S& Ni vi dê di.rçic hithng dan, 
giâi quyêt. Tnthng hqp vi.xgt thàm quyên, S& Ni v1i tong hçip, tham mru dé 
xuât UBND tinh xem xét diêu chinh cho phll hcip. 

Diu 38. Trách nhim ella các t chfrc hi dtrçrc giao biên ch 
Thc hin ch d chinh sách di vài nh'ttng ngu&i lam vic trong các to 

chirc hi duge giao biên chê theo quy djnh ti các van bàn ella cáccaquan có 
thãm quyn. 

Diu 39. Diu khoãn tham chiu 
Trong tnthng hcrp các van bàn quy phm pháp 1u.t vâ các quy djnh tráeh 

nhim dixgc vin dn trong Quy djnh nay có sr thay dOi,bô sung hoc thay the 
thI áp diing theo vn bàn quy phm pháp lu.t m&i./. 
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