
TINH UY BAK NONG BANG CQNG SAN VIT NAM  
* 

S -QC/TU DckNóng, ngàyLthángIOnàm 2021 

QUY CHE 
cong tác dan vn cña h thong chInh tr tinh Oak NOng 

- Can ciii Diu 1 Dãng Cong  san Vit Narn; 

- Can ciii Quyt djnh s 23-QE)/TW, ngày 30/7/202 1 ci:ia B ChInh tri ye vic 
ban hành Quy ch cong tác dan vn cüa h thng chInh trj; 

- Can ciii Ngh quyt Dai  hi di biu Dàng b tinh Dk Nông 1n tht'r XII, 
nhiêm kS'  2020-2025; 

- Can ciii Quy ch làni vic cüa Ban Chip hành Dàng b tinh khóa XII, nhirn 
kS' 2020 - 2025; 

- Can ciii yêu cu, nhim v1i cOng tác dan 4n trong thi kS'  mOi; 

Ban Thu'äng v11 Tinh üy ban hành quy ch cong tác dan v.n ciiia h thông 
chInh trj trên dja bàn tinh Dk Nông nhu sau: 

Chu'ong I 

NHIYNG QUY B!NH  CHUNG 

Diu 1. Dân.vân và cOng tác dan 4n là nhirn v1i có nghTa chiên lucyc dôi 
vol toan bO str n'ghiêp cachrnang cua dâtnucrc, ladiêu kiên quan tiong bao dam su 
lanh dao cua Dang, that chtt mol quan hç mtt thiet giva Dang, Nba nuoc vol Nhan 
dan. Cong tác dan 4n là trách nhim cüa các co quan, to chiirc, cá nhân trong h 
thng chInh trj. 

Dáng lãnh dio trirc tip cOng tác dan 4n; các cci quan, to chiirc, cá nhân trong 
h thng chinh trj phi hp cht chë, dng b, thirc hin hiu qua cong tác dan 4n; 
nêu cao trách nhii-n nêu gucing cüa can b, dàng viên, nhât là can b lãnh do, 
quán 1, nguô'i diii'ng du di vi cOng tác dan van; thung xuyên h9c tap,  quán 
trit tu tuâng, dio diirc và thirc hin phong cách dan 4n tr9ng dan, gn dan, hiêu 
dan, h9c dan và có trách nhiêm vi dan cüa Chü tch H ChI Minh. 

Diu 2. Quy ch nay quy djnh trách nhirn, Ca ch, phuong thiirc thirc hin 
cong tác dan vn trong h thong chInh trj. 

Biêu 3. Các cp ui', th chiirc dàng, tp th lãnh do, nguèi dung dâu các 
ngành, các dja phuang, ca quan, don vj lãnh do, chi d.o nâng cao nhn thiirc, trách 
nhirn cho can b, dàng viên, cong chiirc, yjén chiirc d& vôi cOng tác dan v.n gän 
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vâi thrc hin nhim v11 chInh trj dtrçic giao, phân cong 1nh dio, can b tnrc tip 

phii trách cOng tác dan vQtn. 

Chuongl! 

TRACH NHIM LANH oo vA THIfC HIN CONG TAC DAN VJN 

Muc I 

TRACH NRIM LANR DiO CUA DANG BO TINH, 

CAC CC QUAN, TO CHIIJ'C BANG THUOC  TINH UY 

Diêu 4. Ban Thu'è'ng vv Tinhüy, Thuing tnrc Tinh üy 

1. Chu trách nhirn truâc Ban Chip hành Bang b tinh lãnh do, chi do trin 
khai thrc hin chü tru'cing, du'ing 1i ciia Bang v cOng tác dan 4n trong h théng 

chInh tn. 

2. Lãnh do, ci th hoá chCi tnrang, chInh sách ion v xây drng kh& di doàn 
kt toàn dan tc, các giai cp và tng Rip xã hi, các tOn giáo và cong dan cüa tinh 
Dk Nông. Lãnh do vic thirc hin co ch giám sat di vii hoat dng cüa các co 
quan Bang, Nba nuóc, can b, dàng viên và phán bin xã hi ciia Mt trn T quc 

Vit Nam, các t chirc chInh trj - xã hôi. 

3. Lãnh d.o v t chiic, nhân s11; quyêt djnh b nhim, phân cOng can b, 

dâng viên cO nãng li7rc phii trách cOng tác dan van, iãnh dto ch ch6t cüa Mit trn 
To quc Vit Nam, các to chi'rc chInh tr - xã hi và hi quân chiing cüa tinh. 

4. Djnh kS'  sáu tháng, mt näm và trong truOng hçp cn thi&, lam vic vi 
Ban Dan vn Tinh u, Mt trn To quOc Vit Nam tinh, các t chirc chInE trj - xâ hi, 

Co quan, t chic lien quan tinh v tInE hInh Nhân dan và cong tác dan van. 

5. Chi do kim tra, giám sat, so kit, tng kt vic thirc hin các nghj quyt, 
chi thj, quy djnh, quyt djnh, quy ch, k& lun ciia Trung uong, ci'ia Tinh iy 
v cOng tác dan 4n. 

Diêu 5. Ban Dan van Tinhüy 

1. Chü trI nghiên ciru, tharn mini, gitIp Ban Chip hành Bang b tinh, trirc tip 
và thuing xuyên là Ban ThtrOng vii Tinh i1y, Thu0ng trirc Tinh üy các chü trucing, 
chInh sách và giài pháp Rim v cOng tao dan vn cüa tinh. 

2. Tham gia kin vii các Co quan nba nuc trong vic th ch hoá các ngh 
quyt, chi th, quy djnh, quyt dnh, quy ch, k& 1un ci1ia Bang v cOng tác dan 
4n, phat huy quyn lam chü cüa Nhân dan. 

3. Thm dnh d an lien quan den cong tác dan v.n cüa cac co quan, t chirc 
tru&c khi trInh Ban ThiRing v1i TinE iiy, Thuing tnirc Tinh üy. Tham gia thm djnh 
d an thuc cac linh v1xc kinh t& chInh tr, van hoá, xä hi, quc phOng, an ninth, 
di ngoi có lien quan dn cong tác dan v.n. 
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4. Huóng dan, kim tra, giám sat, so kt, tng kt các ngh quyêt, chi thj, quy 
djnh, quyêt djnh, quy ch, kt 1un cüa Dáng v cong tác dan v.n. Hung dan, bôi 
duo'ng chuyên môn, nghip viii, c.p nh,t kin thirc v cong tác dan van. Tham gia 
kin vâi Ban T chirc Tinh tiy v chi'ic näng, nhim via, t chüc b may lam cOng 
tác dan van. 

5. Phi hçip vói các co quan, t chirc trong h thng chInh trj cv th hoá, t 
chirc trin khai thvc hin nhim vv cOng tác dan van; theo dOi, tng hçp tInh hInh 
Nhân dan (tInh hInh dan tc, tOn giáo, giai cp, thng lóp trong xã hi, các van dê 
bñ'c xtic trong Nhân dan) d báo cáo và tham rnuu cho Ban Thu'äng v Tinh üy, 
Thiièng trirc Tinh üy. 

Là co quan thu?ng tnrc cüa imt s ban chi dao,  hi dng cong tác v cOng tác 
dan 4n theo sir phân cOng cüa Ban Thung vii Tinh üy, Thuing trirc Tinh üy. 

6. Djnh k' hang tháng, sáu tháng, hng nàm và trong tru'ng hcrp can thiêt to 
chüc giao ban, lam vic vâi CáC co quan nhà nixc, Mt trn To quôc Vit Nam, 
cac t6 chtrc chInh tn - xã hôi & tinh, ban dan vn các huyn uS', thành  uS', dàng  uS' 
truc thuc Tinh üy. 

Diu 6. Van phàng Tinh üy, các ban dàng Tinh üy 

1. Phi hop v&i Ban Dan van Tinh üy tham rnu'u, d xut vâi Ban Chap hành 
Dáng b tinh, Ban Thu&ng v Tinh üy, Thu&ng tnrc Tinh üy các chü truong, chInh 
sách và giãi pháp ion v cong tác dan van; chun b dx thão nghj quy&, chi thj, quy 
djnh, quyt djnh, quy ch, kt luân thuôc linh v1rc Cong tác dan 4n cüa Ban Chap 
hành Dàng bO tinh, Ban Thu&ng vii Tinh üy, Thiz&ng tr1rc Tinhiiy. 

2. Phi hçp v&i Ban Dan 4n Tinh iiy và các Co quan lien quan tham rnuu 
giiip Ban Chip hinh Dáng b tinh, Ban ThuO'ng vii Tinh üy, Thu'O'ng trilc Tinh üy 
chi do 1cim tra, giám sat, so kt, tng kt vic thrc hin các nghj quyt, chi thj, 
quy ctjnh, quyt djnh, quy ch, kt lun ciia Dàng v cOng tác dan vn theo chirc 
näng, nhiin vi.i du'qc Ban Thu&ng v Tinh üy, Thuè'ng tric Tinh üy quy dnh. 

2.1. Van phông Tmnh üy phi h?p  v6i Ban Dan 4n Tinh üy theo döi, tng hcp 
tInh hInh Nhân dan, cOng tác dan vn cüa các huyn u5', thành uS', dãng u5' trv'c 
thuc Tinh üy; phi hçp chun b dir thão các ngh quyt, chi thj, quy dnh, quyêt 
dlnh, quy ch, kt 1un cüa Tinh üy v Cong tác dan 4n. 

2.2. Ban T chrc Tinh üy chü trI, phi hcp vâi Ban Dan vn Tinh ñy hu&ng 
dan, kirn tra, giárn sat vic thirc hin quy djnh v chirc näng, nhim vv, tO chiirc b 
may, biên ch, cOng tác can bô cüa he th6ng dan 4n, Mt trn T quc Vit Narn, 
cac th chñc chinh trj - xã hi và cong tác can b di vâi hi quAn ching dugc 
Dáng, Nhà nuâc giao nhirn vv. 

2.3. Ban Tuyên giáo Tinh üy phi hgp v&i Ban Dan 4n Tinh üy hu&ng dan, 
kim tra vic t chü'c h9c ttp, quán trit các ngh quyt, chi th, quy djnh, quyt 
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djnh, quy ch& k& 1un c11a Bang v cong tác dan 4n; nsn tInh hInh Nhân dan, dix 
luân xä hi; chi cto, huóng dn các co quan thông tin di chiing Va di ngü báo 
cáo viên, tuyên truyn viên thu'èng xuyên tuyn truyn v cOng tác dan 4n và 
tuyên truyn, c vQ các mô hmnh, din hInh dan 4n khéo. 

2.4. U ban Kiêm tra Tinh üy phM hcip vâi Ban Dan vn Tinh üy kiêm tra, 
giám sat các c.p ui', t chirc dâng trrc thuc Tinh üy trong vic thirc hin các nghj 
quy&, chi thj cüa Bang v cong tác dan v.n, 

2.5. Ban Ni chinh Tinh iiy hung dan, kiêm tra, giárn sat vic thirc hin các 
ngh quyt và van ban c11a Bang v cong tác tip cOng dan, giài quy& kin ngh, 
khiu ni, t cáo cüa cong dan, cong taG phông, chng tharn nhüng, tiêu c1rc. 

Diu 7. Bang doàn, ban can slr dáng trirc thuc Tinh üy, Ban Thu'ô'ng vii Tinh 
doàn. 

1. Linh d.o, chi dao  quán trit, ci.i the hoá, trien khai t1c hin, kim tra, 
giám sat, sc kt, tng kt các nghj quyt, chi thj, quy djnh, quyêt dnh, quy ch& kt 
1un cia Bang lien quan dn cong tác dan van. 

2. Lãnh dao, chi dao xây dirng, kin toàn t chtrc b may, nâng cao chat ltrcing 
dôi ngü can b, cong chirc, viên chirc; phân cOng can b lãnh d?o  phii trách cOng 
tácdânvân. 

3. Phi hcip vOi các c.p uS', t chiirc dáng trixc thtic Tinh i.iy và dáng uS' co 
quan d lànki do thrc hin các chü trixo'ng cüa Dáng v cOng tác dan van. 

Diêu 8. Huyn uS', thành u$', dáng u5' trirc thuc Tinh üy 

1. Länh dao,  chi do quán triêt, cu th hoá, trin khai thiyc hin, kirn tra, 
giám sat, sa k&, tng kt chii tru'Gng, du'?ng li ciia Bang, chinh sách, pháp 1ut 
cüa Nba nithc lien quan dn cOng tác dan van; kjp thi ban hành nghj quyêt, chi 
thj, kt lun v cong tác dan van, báo v quyn và igi Ich hçip pháp, chInh dáng cüa 
Nhân dan. Länh do, chi do các ca quan, t chic trong h thng chInh trj & da 
phu'ang phi hçip thirc hin có hiu qua cong tác dan 4n. 

2. Ph6i hpp vii Mt trn To quOc Vit Narn và các to chic chInh trj - xâ hi & 
tinh lânh do, dnh hu&ng hot dng di v&i Mt trin T quc Vit Nam, các t 
chüc chInh trj - xã hi ô da phuang, dan v. Lanh dao,  chi do cOng tác giám sat 
di v&i hot dng cüa ca quan Bang, Nhà nu'âc, can b, dâng viên & dja phuong, 
dan vj và phàn bin xã hi cüa Mt trn T quc Vit Narn và các t chi.'rc chInh trj 
-xãhöi. 

3. Lãnh dao,  chi dao, phân cOng nguäi d'crng du cp uS', cci quan, t chirc tip 
cOng dan, di thoi trçrc tip v&i Nbân dan; giái quyt khiu nai,  t cáo, kin nghj, 
phân ánh cüa Nhân dan, giái quyM các v.n d phic tp trên dja ban. 
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4. Djnh kS'  giao ban, lam vic gi&a Thu'ng truc c.p u' vói Ban Dan vtn, 
chInh quyn, lii'c lu'cxng vu trang, M.t trn T quc Vit Nam, các to chü'c chInh trj 
- xã hi v tInh hinh Nhân dan và cong tác dan 4n. 

5. Kin toàn t chirc b may, xây dixng di ngü can b chit ch& cüa Ban Dan 
4n, M.t trtn T quc Viêt Nam và các t chüc chInh tr - xã hi theo thm quyên. 
Phân cong ding chI uS' viên ban thithng vi cap uS' cilng c.p phçi trách cOng tác dan 
van; clii dao cp u5' cp duói phân cOng rnt Thung trçrc cap uS' trçrc tiêp lam 
tru&ng k1ii. Truông hçip khOng có ban dan vn thI chi dao  phân cong mt dông chI 
cp u5' phii trách cOng tác dan vein. 

6. Lãnh d.o, chi dao  cOng tao phi hcp cáo co quan, t chirc lien quan trên dja 
bàn trin khai thirc hin cong tác dan 4n. 

Muc II 
TRACH N}II1 M CUA CAC CO QUAN iA NTICC 

Diu 9. Trách nhirn cüa Hi dng nhân dan (HDND) tinh 

1. Th ch hoá chü truang, nghj quyt cüa Dàng, chInh sách, pháp lut cüa 
Nba nuâc lien quan dn cOng tác dan 4n thuc thm quyn cüa Hi dOng nhân 
dan tinh; giám sat viêc thuc hiên các hoat dng v cong tao dan 4n lien quan den 
Hi dng nhân dan. 

2. PhOi hgp vi Doàn Dti biu Quc lii tinh t chrc lay S' kiên rng rãi cüa 
Mt trn T quc Viêt Nam tinh và các t chirc thành viên, cáo tang lop nhân dan 
di vOi các du an luât, du an pháp lênh theo quy djnh cüa pháp lut, nhât là nhüng 
van d có lien quan dn lai Ich, quyn và nghia vi co bàn cüa cOng dan. 

3. Phéi hçip vOi Mt trn T quc Vit Nam, các tt chüc chInh trj - xã hi 
trong hoat dng giárn sat, phàn bin x hi; tip xüc cir tn; tng hgp S' Iciên, kiên 
nghj cüa c1r tn và Nhân dan; giárn sat cáo co quan, t chLrc giài quyt kiên nghj cüa 
ci:r tn và Nhân dan; hip thuong 1ira ch9n, giOi thiu ngui irng cu dai biu Qu6c 
hi, dai  biu HDND tinh; giám sat vic bu cr dai  biu Quc hi và dai  biêu Hi 
dng nhân dan cáo cp; ly phiu tin nhim, bO phiu tin nhim dôi vOi ngui gi 
chüc vii do Hi dng nhân dan bAu. 

4. To diu kin thun 1i d dai  biu HDND tinh thrc hin quyn dai  biu 
cüa mInh trong vic thu thp và phàn ánh trung thrc S' kin, nguyen vpng, kiên 
nghj cüa cü tn; bâo v quyn và 1?i  ich hçip pháp cüa ci tn. 

5. To diêu kin d cáo co quan, t chic, cá nhân d xuãt, dóng gop S' idén 
trong vic xây dirng, hoân thin nghj quyt; trong thirc hin giám sat và quyêt 
djnh các v.n d quan tr9ng cüa tinh thuc th.m quyn cüa Hi dng nhân dan tinh. 

6. Thirc hin t& boat dng giám sat vic giâi quyt khiu nai,  to cáo, kiên 
nghj cña cong dan và vic t chuc, thirc hin chInh sách, pháp lut di vOi nhng 
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vn d Nhân dan quan tarn. 

Diu 10. Trách nhim cüa Uy ban nhân dan tinh 

1. Ci th hoá chü trucing, &thng Mi cüa Dàng lien quan dn cong tác dan v.n 
thãnh chixcmg trmnh, k ho.ch và chi dao  các so, ban, ngành, chInh quyn dja 
phrnmg t chirc thrc hin; tao  dMu kin d các Ca quan, t chirc, cá than dóng gop 
y kiên, giarn sat, phan biên trong xay dung, to chuc thirc hiên chinh sach, phap 
luat, nhat la nhung chinh sach, phap luat  lien quan trirc tiep den drn song cua Nhan 
dan. 

2. Chi dao  thc hin có hiu qua Cong tác dan 4n cüa chInh quyn, nâng cao 
nhn thüc, trách nhim, gl.rcmg mu cüa can b, cong chrc, viên chüc nhà nuOc v 
cong tác dan 4n. 

3. Chi do, kMm tra các sO, ban, ngành, các c.p chInh quyn ban hành và thrc 
hin các van bàn quy pham pháp lut lien quan dn cong tác dan 4n; chi dao 
huOng dan, kim tra, sci kit, tng k& vic thrc hin cong tác dan vn cüa chInh 
quyên các cap. 

4. Nâng cao hiu 1irc, hiu qua quàn 1 nhà nithc; cài each hãnh chInh, cong 
khai, minh bach  và trách nhim giâi trInh trong hoat dng; chu sir kMm tra, giám 
sat cüa Nhân dan. 

5. Chil dao  cong tác tip cong dan, giâi quy& khiu nai,  t cáo, kin nghj, 
phân ánh và di thoai giãi quyt nhfing vn dê büc xiic cüa Nhân dan. 

A A A F A 

6. Nang cao dao  dire cong vi, trnh than trach nhiçm, y thuc phic vi Nhan 
dan; thanh tra, kim tra, xü 1 tham nhting, tiêu circ, xâm phm quyn và lçii Ich 
hqp pháp, chInh dáng cüa cOng dan, vi phm pháp lu.t trong thi hành cOng vii. 

7. Phi hqp vOi Mt trn T quc Vit Nam, các t chüc chInh trj - xã hi 
phát buy quyn lam chü cüa Nhân dan tham gia quân 1 nhà nuOc, xây drng chInh 
quyn các c.p; giám sat hoat dng cüa ccr quan hành chInh và vic thirc thi cong vi 
cüa can bi, cong chiTrc, viên chirc. 

8. Djnh k' có chuang trInh phi hçip, lam vic vOi Mt trn T quc Vit 
Narn và các t chüc chInh trj - xä hi 0 tinh; phi hçip chi dao  các cuc vn dng, 
phong trào thi dua yêu nuOc trong Nhân dan. 

Diu 11. Trách thim ciXa các sO, ban, ngành 

1. T ch'Crc thrc hin nhim vii chInh trj gn vOi cong tác dan van. 

2. Tao  diu kin d các ccr quan, ban, ngãnh, t chirc, cá nhân dóng gop 
kin, giám sat, phàn bin trong xây drng, t chirc thrc hin chinh sách, pháp 1ut, 
nh.t là nhttng chinh sách, pháp lut lien quan trirc tMp dn d&i s6ng cüa Nhân dan 

trong pham vi chüc nàng, thim vii cüa mInh. 
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3. Thyc hin cài each hành chInh; nâng cao hiu lixc, hiu qua quàn 1' nhà 
nithc; thrc hành dan chii, cong khai, rninh bach và trách nhim giài trInh trong hot 
dng; phông, cMng quan lieu, tharn nhüng, lang phi. 

4. Thirc hin có hiu qua quy djnh v dan chü a co sa trong eác co quan, dan 
vi. Nâng cao do dirc cong vi, tinh thn trách nhim, thrc phiic vii Nhân dan cña 
di ngU can b, cOng chirc, viên chirc, nht là trách nhirn nêu guong cüa can b 
lânh do, quán 1, ngui drng dtu. Thanh tra, kiêrn ti-a, xi:r 1 tiêu crc, tharn nhüng, 
hành vi xâm phtni quyn va lçii Ich hçip pháp, chInh dáng cüa cOng dan; giài quyêt 
khiêu ni, t cáo, kin nghj, phán ánh nhU'ng vn d birc xüc ci:ia Nhân dan theo 
th.m quyn. 

5. Phi h9'p vi các Ca quan, t chirc trong h thng chInh tn thrc hin cOng 
tác dan van. 

Diu 12. Trách nhirn cfia các Ca quan tu pháp 

1. Thirc hin chü truang, durng 1ii cüa Dáng v cong tác dan van; nâng cao 
do dirc cong viii, do dirc ngh nghip, tinh thn trách nhim, thirc phiic vii Nhân 
dan. 

2. Thi.i'c hin cài cách tu pháp, bào v cOng 1, báo darn quyên con nguai, 
quyn cong dan, bào v ch d xa hi chii nghia, báo v igi Ich cüa Nba nuóc, 
quyên và 1çi Ich hgp pháp cüa t chiirc, Ca nhân; báo darn hot dng khai tO, diêu 
tra, truy t, xét xr, thi hành an dñng pháp 1ut, không d xày ra oan sai, không bO 
19t ti phm và nguai phm ti; thirc hin tt di thoai, hoà giãi ti toà an. 

3. Cãi each thu tc hành chInh tu pháp; tang cu'ng cOng khai, minh bach, s,r 
giám sat cña ca quan dan cir và nhãn dan di vai hot dng tu pháp. Giâi quyêt 
khiu nai,  t cáo trong hot dng t tilng; bM thuang cho cá nhân, t chü'c bj thit 
hai do nguèi thi hành cOng vii gay ra trong hoat dcng t t1ing và thi hành an theo 
quy djnh cüa pháp 1ut. 

4. Phôi hgp vói các ca quan, t chirc trong h thng chInh trj thrc hin cOng 
tác dan van. 

Diêu 13. Trách nhirn cüa lrc lugng vu trang 

1. Thrc hiên chü truang, du'ang 1i cüa Dáng ye cOng tác dan 4n; nâng cao 
bàn li'nh chInh trj, dao  dirc each rnng, tinh thn trách nhim, ' thü'c phiic vii Nhân 
dan; tuyên truyn, 4n dng can b, chin si và Nhân dan ch.p hành nghiêm chü 
truong, duang 1i cüa Dàng, chInh sách, pháp 1u.t cüa Nhà nuac ye nhirn vi quôc 
phông, an ninh; cüng c& tang cung tInh doán kt quân dan, xây dimg mOi quan h 
gn bó rnáu thjt vai Nhân dan. 

2. Phi hgp v&i các ca quan, t chtrc trong h thng chInh trj thrc hin cOng 
tác dan van, các cuôc vn dng, phong trào thi dua yêu nu'âc; xây dimg vá cüng Co 



8 

vUng chic th trn quc phàng toàn dan, th trn an ninh nhân dan, th trn lông 
dan. Thung xuyên tin hành cong tác dan 4n nhm giü vüng n djnh chInh tr, 
trat ti.r an toàn xã hi, tham gia phát trin kinh t, van boa, xa hi, thrc hin các 
chucing trInh, miic tiêu quic gia; phông, chng, khc phic hu qua thiên tai, thãm 
hoa, djch bnh; thirc hin chInh sách dan tc, ton giáo và các chInh sách xà hi. 

3. Tham gia xây dirng, cüng c và nâng cao ch.t lircrng hott dng cüa h 
thng chInh trj i Ca s. 

Diêu 14. Trách nhim cüa chInh quyn các cp 

1. Xây drng, t ch'Crc thrc hin chucing trInh, k hoach ci1 th trin khai chü 
truong, dithng li ci1a Dâng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà nuóc lien quan dn 
cOng the dan 4n. 

2. Thirc hin cãi cách hành chInh; cong khai, rninh bach  chü truong, chInh 
sách, chuo'ng trInh, dr an phát trin kinh tê - xà hi, ngân sách, ngun hrc nhà 
nuâc. 

3. Thirc hin các quy djnh v dan chü a ca s&; tip cong dan, di thoai, giãi 
quy& khiu nai,  t cáo, kin nghj, nhU'ng vn d birc xüc cüa nhân dan theo quy 
djnh cfia pháp 1ut; tao  diêu kin d các co quan, t chiirc, cá nhân tharn gia dóng 
gop kin, phán bin, giám sat vic thrc hin chInh sách, pháp lut và hoat dng 
cüa chinh quyn các cp. 

4. Nâng cao dao  dirc cOng vi, tinh thin trách nhirn, ' thirc phic v Nhân dan 
cüa di ngü can b, cOng chirc, viên chüc. Thanh tra, kirn tra vic th1rc hin chInh 
sách, pháp lut cüa Nhà nuOc, nht là nhting vn d lien quan dn dôi sng cüa 
nhân dan; xi:r l2  tham nhüng, tiêu circ, hành vi xârn phtrn quyn và igi Ich hçrp 
pháp, chInE dáng cüa cong dan thea thm quyn. 

5. PhOi h9p vó'i Ban Dan v.n, Mt trn To quôc Vit Narn, các t chirc chInh 
trj - xã hi cñng cp trong tham rnixu, thirc hin cong tác dan 4n. Djnh kS'  có 
chuang trInh lam vic vâi Mt trn T quc Vit Nam và các t chirc chInh trj - xã 
hi cling cp v tmnh hmnh Nhân dan và cong tác dan 4n. 

6. Phân cong dông chI Chü tjch U' ban nhân dan phi trách cOng tác dan 4n 
và chi dao  thirc hin quy ch dan chfi a co sâ; chi dao  các co quan, don vj trrc 
thuc phân cOng mt dtng chI lãnh dao  phii trách cOng tác dan vtn. 

Muc III 

TRCH NT-ITEM CUA MJT TRJN TO QUOC VIET NAM 
VA CAC TO CHIIJ'C CHINH TRI - XA HOT 

Diêu 15. M.t trn To quôc Vit Nam 

1. Thirc hin vai trô nàng c& chinh trj trong t.p hgp, xây drng khi dai  doan 
kt toàn dan tc, phát huy dan chü, tang cu?ng dng thuân xã hôi. 
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2. Tuyên truyn, dng viên nhân dan phát huy quyn lam chü, thirc hin chü 
truong, dung lôi cüa Dàng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuc; giárn sat hoat 
dng cüa co quan nba nuic, dai  biu dan cir và can b, cong chüc nha nu'óc, vic 
tu duOng, rèn 1uyn dio dirc, 1i sng cüa can b, dàng viên, nhAt là can b länh 
dao, quãn 1, ngui dung d.u. 

3. Dai  din, báo v quyn, 1?i  Ich hqp pháp, chInh dáng cüa Nbân dan; thrc 
hin giám sat, phàn bin xã hi; 4n dng Nhân dan tham gia xây dirng Dàng, Nhà 
nuâc, h théng chInh trj trong sach, vüng manh;  tp hcip, tng hçTp ' kin, kiên 
nghj cüa cir tn và Nhan dan, nhng vn d birc xi1c cüa Nhân dan dê phãn ánh, 
kiên ngh vi Dáng, Nhà nuóc. 

4. Phi hcip vi chinh quyn các cp t chüc các cuc vn dng, phong trào 
thi dua yeu nuOc; phát huy vai trô ci:ia ca nhân tiêu biu trong các tang lap Nhân 
dan; lam nèng c& trin khai thirc hin quy ch dan chü & co s&, hoat dng tir quàn, 
hoà giái trong cong dng dan cu. 

5. Tharn gia và vn dng Nhân d dóng gop kin xây dimg chInh sách, pháp 
luât và to chirc thuc hin chInh sách, pháp 1u.t. Tip COng dan, tham gia giài quyêt 
khiu nai,  th cáo, dc xá, ci:r bào chtra viên, hi thm nhân dan. 

6. Phi hçip vâi Thu&ng trirc Hi dtng nhân dan tinh, Hi dông nhân dan các 
c.p và các co quan, t chirc có lien quan hip thuung giói thiu nguôi rng cu dai 
biu Quc hi và Hi dng nhân dan các cp; tuyên truyn, vn dng nhân dan 
tham gia bu cu dai biu Quc hi và Hi dng nhân dan các Cap. 

7. Th..rc hiên hoat dng déi ngoi nhân dan. Phi hcp vói Cáo cci quan, t chirc 
lien quan tuyên truyn, 4n dng các t chuc và ngixi Vit Narn & flU'&C flgOài 
doàn kt, giip d nhau, ton tr9ng pháp 1ut nu&c sâ tai;  giQ gin và phát huy bàn 
s.c van hoá, truyn thng t& dçp ciia dan tc; giu quan h gn bó vó'i gia dInh, quê 
hu'ong, dóng gop cho sir nghip xãy dixng và bào v To quOc. 

Diu 16. Các t chi'c chinh tn - xã hôi 

1. Doàn kt, tp hcp doàn viên, hi viên trong t chuc; lam tot vai trô dai 
diên, bào ye quyn, lai Ich hçip pháp, chInh dáng cüa doàn viên, hi viên; lam nàng 
c& chInh tn trong cong tác tuyên truyn, v.n dng Nhân dan thxc hin chü truong, 
du&ng li cüa Dàng, chInh sach, pháp lut cüa Nhà nuóc. 

2. Tharn gia vói Dàng, Nba nu'&c trong xây di.rng chInh sách, pháp 1ut lien 
quan dn quyn, lçxi Ich, nghia vii cüa doàn viên, hi viên và Nhân dan; thirc hin 
phân bin xã hi theo quy djnh. 

3. Gja sat vic thirc hin chinh sách, pháp 1ut lien quan dn quyn, li Ich, 
nghTa vu cüa doàn viên, hi viên và Nhân dan; quy ch dan chü & co s&; vic tu 
duong, rén luyn do duc, li sng cüa can b, dàng viên, can b lãnh dao,  quân lb', 
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nguäi dung d.u; thçrc hin phuang châm "dan bit, dan bàn, dan lam, dan kim tra, 
dan giárn sat, dan thii hthng". 

4. PMi hçp hip thucing thng nh.t hành dng vi Mtt tr.n T quc Vit 
Nam t chirc các phong trào thi dua yêu nuic trong doàn viên, hi viên và Nhân 
dan gop ph.n phát trin kinh th - xã hôi, dam bâo quc phông, an ninh, trt tr an 
toàn xã hôi. 

5. Thu'ông xuyên nrn bit, tang hçip kin, kin nghj cüa doàn viên, hi viên, 
nhân dan d phàn ánh, kin nghj vi Dàng, Nhà niió'c và tham muu, d xut giài 
pháp giâi quyt; thông tin cho doàn viên, hi viên bit kt qua giài quy& cüa các 
ca quan chirc näng. 

6. Tham gia thixc hin hoat dng di ngoi nhân dan; tuyên truyn, 4n dng 
ngithi Vit Nam i nu'óc ngoài doàn kt, giip dOr nhau, ton tr9ng pháp 1ut rnxc s& 
tai; giU' gin và phát huy bàn sc van boa, truyn thng tt dp cüa dan tc; git11 quan 
h gn bó vói gia dInh, quê htrcing, dóng gop cho sr nghip xây dirng và bào v To 
quôc. 

Chu'ong III 

PHUNG THffC THC HIEN CONG TAC DAN VL4N 

Biêu 17. Quán trit, tuyên truyên, vn dng can b, dàng viên và Nfiân dan 
thçrc hin chü tru'cing, dithng iM cüa Dàng, chInb sách, pháp 1ut cia Nhà nuc 
bang các hInh thuc thit thirc, sang tao;  phát buy quyn lam chü cüa Nhân dan, 
phát huy chI, quy& tam và süc rnanh dai doàn k& toàn dan tc, tao  dng thun xà 
hi, cüng c nim tin cüa Nhân dan vâi Dãng, Nba nuc, tIch crc tham gia các 
cuc v.n dng, phong trào thi dua yêu rnrâc, xây dirng và báo ye T quc. 

Diu 18. Th ch hoá, cv th hoá chii tru'ang, du'ng lôi cüa Dàng ye cong tác 
dan 4n gn vói vic thv'c hin chuc nãng, nhim vii cüa tung co quan, t chü'c trong 
h thng chinh trj; trin khai sâu rng phong trào thi dua "Dan v.n khéo". 

Diu 19. Xây dirng, kin toàn t chuc b may, can b lam cong tác dan 4n 
cia he thng chInh trj; quy hoach,  dào  tao,  bi du&ng can b gn vâi nâng cao chat 
lugng dôi ngU can b dáp ung yéu cu cong tác dan v.n trong tInh hInh imi. Phân 
cong can bO phv trách, can b chuyên trách lam cOng tác dan vn có näng içrc, dao 
dirc, uy tin, kinh nghim. 

Diu 20. Can b, dãng viên, cong chuc, viên chuc, nhât là can b lãnh dao, 
quân l, ng1räi dng du có trách nhim thirrc hin tt cOng tác dan vn theo quy 
djrih cüa Dáng và Nba nu'c; guong mu thirc thi cOng vv, nêu cao tinh thn phc 
vv Nbân dan; gi mM lien h mt thit vii Nhân dan. 
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Diêu 21. Cp ui', t chirc dãng tang cu'ng kim tra, giám sat vic thi.rc hin 
các nghj quyêt, chi thj, k& 1un, quy& djnh, quy djnh, quy ch cüa Dâng lien quan 
den cong tác dan 4n. 

Diu 22. Các co quan, t chi'rc trong h thng chinh trj phi hcip cht chë, 
dng b d nâng cao hiu qua cong tác dan 4n thông qua các Ca ch phi hgp lien 
ngành, chuong trInh phi hçp, hOi  nghj giao ban djnh kS',  chuyên dé, 

Diu 23. 1(hi có tInh hung phirc ttp lien quan dn an ninh chInh trj, trt tr, 
an toân xâ hôi, thiên tai, thârn hoa, djch bnh, c.p ui', chInh quyên lãnh dto, chi 
do i:rng phó kjp thii; thông tin nhanh dn Ban Dan van, Mt trn To quôc Vit 
Nam, các t chrc chInh trj - x hi. 

Ban Dan 4n chii trI, phi hçp vói M.t trn T quc Vit Narn, các th chüc 
chInh trj - xâ hi, ca quan, t chrc có lien quan v.n dng doàn viên, hi viên, 
Nhân dan chap hành sii' lãnh dao,  chi  dao  ci.ia cp us', chInh quyn; phát buy vai trô 
nông c& chInh trj tharn. gia hrc lucrng xung kIch. 

Diu 24. Ch do lam vic, thông tin, báo cáo 

1. Cp ui', t chüc dáng djnh k' lam vic vOi Ban Dan v.n, M.t trn To quOc 
Viêt Nam, cact chrc chInh tn - xã hOi, ca quan, to chirc có lien quan c1ing cap dê 
n.rn tInh hInlI;rn tu, nguyen v9ng cüa Nhân dan; dánh giá kt qua, djnh hu'ó'ng 
cong tác dan v 'dáp fi'ng tinh hInh thrc tin. 

2. Djnh kS'  hng tháng, ba tháng, sáu tháng, chin tháng và hng näm: ChInh 
quyn, Mitt tr.n TO quc Vit Nam và các t chiirc chmnh trj - x hi, lirc lung vu 
trang dja phucing báo cáo kt qua cong tác dan 4n vâi cp ui', dcng giri Ban Dan 
4n ciing cp; cp u' cp duii báo cáo tInh hInh Nhân dan vá cOng tác dan 4n cho 
cp u cp trên, dng giri Ban Dan v.n cüa cp u' cap trén. 

3. Các co quan trong h thng dan 4n các cp thirc hin ch d thông tin, báo 
cáo theo chi dao,  hthng dn cüa Ban Dan 4n cp u' cp trên trçrc tiêp. 

4. Truè'ng hgp dt xut, cn thi& lien quan dn tinh hInh Nhân dan, các cap, 
ngành hüu quan trçrc tip báo cáo vi Thu'ông trirc cp ui'; Ban Dan 4n cap uy 
duçc tharn dy' d tng hçp, theo dOi, tham muu cho cap us'. 

Chuong IV 

TO CH1C THçC HIN 

Diêu 25. Các ca quan, t chrc trong h thng chInh trj can ci chic nãng, 
nhiêrn vu có trách nhirn trin khai thirc hin Quy ch cong tác dan 4n cüa h 
thng chInh trj. 

Diêu 26. Can cir Quy ch nay, các huyn uS', thành  uS', dáng u5' tri.xc thuc 
Tinh iy xây dirng, b sung, hoàn thin quy ch cong tác dan 4n cüa h thng 
chInh trj cüa dta  phu'cing, dan vj rnInh và chi dao  t chirc thirc hin có hiu qua. 
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Diu 27. Ban Dan 4n Tinh ày chà tn, phi hçp vói Vn phông Tinh ày, các 
ban xây drng Dâng càa Tinh ày giàp Ban Thu'ng vi Tinh ày, Thung trirc Tinh 
ày theo döi, don dc, ki&n tra, giám sat vic thirc hin Quy ch, dnh kS'  báo cáo 
Ban Thu'ng vt Tinh ày, Thithng trçrc Tinh ày. 

Diu 28. Hang näm, các Ca quan, t chic trong h thng chInh trj dánh giá 
kM qua thirc hin cong tác dan 4n; kjp thai biu duang, khen tluthng nh&ng tp 
th& cá nhân có thành tIch xu.t sic; nghiêm khc phé bInh nhthg t chü'c, Ca nhân 
thiu trách nhim, xà,  1 vi phrn (nu co) trong cong tác dan 4n. 

Quy ch nay thay th QuyM djnh s 46-QD/TU, ngày 06/11/20 10 càa Ban 
Thung vi Tinh ày v vic ban hành Quy ch cong tác dan 4n càa h thông chInh 
trj tinh. 

Nai nhân: 
- Ban BI thu TW Dãng, 
- Ban Dan 4n Trung iwng, (b/c) 
- T26 Dà Nng, 
- Van phOng TW Dãng, 
- Các dng chI Tinh üy viên, 
- Các ban dàng Tinh Uy, VP Tinh üy, 
- Dáng doãn, ban can su dáng, 
- Các s, ban, ngàrih cüa tinh, 
- Các huyn u, thãnh us', 
dãng u' tnrc thuc Tinh üy, 
- Luu Van phông Tinh üy (TH, pm). 

TIM BAN THIJ(NG VU 
PHO Bi THU THIIONG TRTIC 

Diêu Kré 
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