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UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO NINH BNH 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - TI! do - Hinh phuic 

TP. Ninh BInh, ngày O tháng 01 nàm 2022 

   

QUY CHE 
Lam vic cüa Uy ban nhân dan thành ph6 Ninh BInh nhim k' 2021-2026 

(Kern theo Quyêt cl/nh so 2k /QD- UBND ngày 06 /01/2022 
cia Uy ban nhán dan thành phô Ninh Blnh) 

Chu'ong I 
NHiYNG QUY JJ!NH CHUNG 

Diu 1. Phim vi diu chinh và di ttrçrng áp diing 

1. Quy ch nay quy djnh v nguyen tc, ch d trách nhim, quan h cong tác, 
each thirc, quy trInh giài quyêt cOng vic lê lOi lam vic cüa Uy ban nhân dan thành 
ph Ninh BInh (sau day gi tt là UBND thành ph). 

2. UBND thành ph& các thành viên UBND thành ph& các Co quan chuyên 
môn, don vj trrc thuc UBND thành phô và các t chüc, cá nhân có quan h lam 
vic vth UBND thành pM chju sir diu chinh cüa Quy ch nay. 

A Dieu 2. Nguyen tac lam vlçc 

1. UBND thành pM lam vic theo nguyen tc tp trung dan chü, bâo dam 
phát huy vai trô lãnh dao  cüa tp th UBND thành pM; ctng thii d cao trách 
nhim Ca nhân cüa Chü tjch, các Phó Chü tjch và Uy viên UBND thành ph& 

2. Giài quyt cOng vic theo quy djnh cüa pháp lust,  thirc hin sir chi dao 
diu hành cüa UBND tinh; bào dam sir lãnh dao  cüa Thành üy, s1r giám sat cüa 
Hi dng nhân dan thành ph& pMi hcip chat chê vái Uy ban M.t trn T quc 
Vit Nam thành pM và các t chüc chinh trj xâ hi trong qua trInh trin khai thirc 
hin nhim vi trong vic thirc hin chüc nàng, nhim viii, quyn han  dixçic giao, 
tuân thu các quy djnh cüa pháp lut dam bào quyn và lqi Ich hcip pháp cüa nhãn dan. 

3. Trong phân cOng cong vic, mi vic chi dixçc giao mt co quail, don vj, 
mt ngui phi trách và chju trách nhim chInh. Cp trén khOng lam thay cOng 
vic cho cp diió'i, tp th khOng lam thay cong vic cho cá nhân và ngrcc lai. 
Cong vic duçic giao cho co quail, don vj thI Thu tris&ng co quan, don vj do phâi 
chju trách nhim v cong vic duqc giao. 

4. Tuân thu trInh tix, thU tyc và thai han  giâi quyt cOng vic theo quy djnh 
cUa pháp lut, chuong trInh, k hoach cOng tác và Quy ch lam vic cUa UBNID 
thành ph& Phát huy näng hrc và s& tnthng cUa can b, cong chUc, viên chüc bão 
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dam yeu cu pMi hçip cong tác, trao di thông tin trong giâi quyt cong vic và 
trong mci hoat dng theo chrc näng nhim vi, quyn han  dtrçc pháp 1ut quy 
djnh, cp duOi phiic tüng sir länh dao  chi dto cüa cp trên. 

5. D cao sir phi hcp cong tác, trao dii thông tin trong giâi quyt cong 
vic, bão dam dan chü, minh bach  trong mi hot dng theo dung phm vi, chüc 
näng, nhim vii, quyn han  diiçc pháp 1ut quy dljnh. 

6. Can b, cong chüc phãi barn sat ca s&, 1ng nghe kin dóng gop cüa 
nhân dan; có thüc bce tap,  nâng cao trInh d, tmg buóc dua hoat  dng cüa 
UBND thãnh ph ngày càng chInh quy, hin dai,  vi mi1c tiêu xây dmg ccy quan 
vrng manh,  nâng cao diii sang cüa nhân dan. 

Chtrong II 
TRACH NHIM, PHM VI GIAI QUYET CONG VIC 

VA QUAN HE CONG TAC 

Diu 3. Trách nhim, phim vi và cách thfrc giãi quyt cong vic cüa 
UBND thành ph 

1. UBND thành ph giãi quy& Cong vic theo nhim v1i, quyn han  quy 
djnh tai  Lut T chüc ChInh quyn dja phuang nàm 2015. UBND thành ph thâo 
1utn tp th và quyt djnh theo da s các vn d duçic quy djnh tai  Diu 28, Diu 
56 Lut To chirc ChInh quyn dja phucing nAm 2015 và nhUng vn d quan trcng 
khác ma pháp 1ut quy djnh thutc th.m quyn cüa UBND thành ph& 

2. Cáeh thüc giâi quyêt cong vic cüa Uy ban nhân dan thành ph 

a) Thâo 1un tp th và quyt djnh trng vn d tai  phiên hp cüa UBND 
thành ph. 

b) Di vOi mt s vn d do yêu cu cp bach hoc kbông nh.t thit phâi t 
chüc thão 1un, biu quyêt tai  phiên hcp cüa UBND, Chü tjch UBND chi dao  Van 
phông Hi dng nhân dan vâ Uy ban nhân dan thành ph gfxi toàn b h s, tài 1iu 
có lien quan vâ phiu 1.y kién den timg thành viên UBND thãnh ph d xin kin. 

- Trong thi gian 3 ngày, k tir ngày nhn phiu ly kin, thành viên 
UBND thànb ph giri lai  phiu ghi kin v Van phông Hi dng nhân dan và Uy 
ban nhân dan d tng hqp báo cáo Chü tjch UBND thành pbs. 

- Nu vn d duqc qua nfra thành viên UBND tbành pb dng , Van phông 

Hi dng nhân dan và Uy ban nhân dan trInh Chü tch UBND thãnh ph quyêt 
djnh và báo cáo trong phiên hçp cia UBND thànb pbô gân nhât. 

- Nu v.n d khOng di.rcic qua nüa s thãnh viên UBND thành ph dng thi 
Van pbông Hi dng nhân dan và Uy ban nhân dan báo cáo Chü tjch UBND thành 

pb quyt dnh vic dxa ra thâo lun tai  phiên hp cüa UBND thành phô gãn nhât. 
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c) Quyt djnh cüa UBND thành ph phãi duge qua nira tng s thành 
viên UBND thành phô biêu quyét tan thành. Trir&ng hgp s tan thành và s không 
tan thành ngang nhau thI quyt djnh theo kin biu quyt cüa Chü tjch UBND 
thành ph& 

3. NhUng vn d UBNID thành ph thão 1un và quy& nghj 

a) Xây dirng chiiang trInh lam vic hang tháng, qu, 11am. 

b) Xây drng kê hoach phát trin kinh t - xã hi, dir toán ngân sách, quyt 
toán ngân sách hang 11am, ké hoach dâu tij xây drng các cong trInh trQng diem cüa 
thành phô trinh Hi dông nhân dan thành ph phê chun. 

c) Các bin pháp thirc hin Nghj quyt cüa Thânh Uy, Hi dng nhân dan 
thành phô ye kinh tê - xà hi, an ninh - quc phông, thông qua báo cáo cüa UBND 
thành phô trtxâc khi trInh Ban Thu?mg vii Thành üy, Hi dng nhân dan thành ph& 

d) Dê an thành 1p mdi, sap nhp, giâi th các cor quan chuyên mon tr1rc 
thuc và vic thành 1p m&i, sap nhp, chia tách, diu chinh dja giâi hânh chInh 
các xA, phung. Quyêt djnh thành 

lap, hçp nht, chia tách các trumg Trung h9c cc 
s&, Tiu hçc, M,m non, các do'n vj sir nghip trirc thuc. 

d) Quyt djnh diu dng, b nhim can b theo sr phân cp quãn l. 
A A 9 4 A A 9 9 Dieu 4. Trach nhiçm, phim vi gial quyet cong vice cua Chu t!ch UBND 

thanh pho 

1. Chü tjch UBND thành ph là nguYi lath do và diu hành cOng vic cüa 
UBND thành ph& có trách nhim giãi quyt cong vic theo quy djnh ti Diu 29, 
Diêu 57 và Diu 121 Lut T chirc chInh quyn dja phucmg näm 2015 và nhüng 
vn d khác ma pháp lut quy djnh thuc thm quyn cüa Chü tjch UBND thành 
ph quyt djnh. 

2. Chju trách thim cá nhân v vic thrc hin thim vii, quyn hmn dugc 
giao theo quy djnh; cüng các thành viên khác cüa UBND thành pM chju trách 
nhim tp th ye hot dng cüa UBND thành pM truóc HOi  dng nhân dan thãnh 

pM, co quan hành chInh nhà nithc cp trén, trixàc Nhân dan dja phiscing và trtrâc 
pháp lut. 

3. Trrc tip chi dto giái quyt hoc giao Phó Chü tjch UBNID thánh pM 

chü trI, pMi hçip giài quyt nhtng vn d lien quan den nhiêu ngành, lTnh vrc 
dja phiiorng. Tru?mg hçip cn thit, Chü tjch UBND thành phô có the thanh 1p các 

tu vn d tham miiu, giüp ChU tjch giãi quyt cOng vic. 

4. Chü tjch UBND thành pM phân cong mt Phó Chü tjch trong s các PhO 

Chü tjch UBND thành pM lam thim yu Phó ChU tjch Thu&ng trirc; Chü tjch 

UBND thành pM quyt djnh diu chinh phân cOng cOng yiêc gifla các Phó Chü 

tjch, Uy yiên UBND thành pM khi cn thiêt. 
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5. Chü tjch UBND thành ph üy quyn cho Phó Chü tjch Thu?mg trrc chi 
d.o cong vic cüa UBND thành phô khi Chü tjch di yang; trrc tiêp giãi quyt cong 
vic cüa Phó Chü tjch di vng hotc phân cong Phó ChU tjch khác giãi quyt thay 
Phó Chü tjch di vng. 

6. Thay mt UBND thành ph k quyt djnh cüa UBNID thành ph; ban 
hành quyt djnh, chi thj và hràng dan, kim tra vic thi hành các van ban do dja 
phrnmg. 

Diu 5. Trách nhim, phtm vi giãi quyt cong vic cüa các Phó Chü tjch 
UBND thành ph 

1. Thirc hin các nhim viii theo sr phân cong cüa Chü tjch UBND thành 
ph và chju trách nhim tnthc Chü tjch UBNID thành ph v vic thirc hin nhim 
vii dirge giao; cüng các thành viên khác cUa UBDN thành ph chju trách nhim 
tp th v hot dng cüa Uy ban nhân dan. 

2. Tham d%r dy dü các phiên h9p Uy ban nhân dan; thão lun và biu quyt 
nhing vn d thuc thim v1i, quyn hin cüa Uy ban nhân dan. 

3. K quyt djnh, chi thj cOa Chü tjch UBND thành ph6 khi dirge Chü 
tjch UBND thành ph üy nhim. 

4. Trong lTnh virc cong tác dirgc phân công, Phó Chü tjch UBND thành ph 
có nhim v1i, quyn han: 

a) Chü dng kiêm tra, don dc, hrnrng din, chi dao  ci quan chuyên môn, cd 

quan, dm vi thuc LJBNID thành ph, UBND các xA, phu&ng trong vic ti chüc 
thirc hin chü trisang, chInh sách, pháp 1u.t nba nithc v lTnh v1rc dirgc phân cOng; 

b) Di.rçc sü dung quyn han  cüa Chü tjch UBND thành ph trong vic quyt 
djnh giâi quyt các cOng vic thuc linh virc discic phân cong và chju trách nhim 
triróc ChO tjch UBND thành ph v quy& ctjnh do. 

c) Báo cáo và d xut vói Chü tjch UBND thành ph xem xét, quy& djnh 
xir 1 kjp th?yi cong vic lien quan dn 1mb vrc dugc phân cong phii trách dã phOi 
hgp xir l nhixng kin chua thng nh.t. 

5. Phó Chü tjch Thithng trrc, ngoài vic thirc hin trách nhim và phm yj 
giâi quyêt cong yiéc dã nêu tti khoãn 1, 2, 3 và 4 Diêu nay cOn dirge Chü tjch 
UBND thành ph üy quyn länh dao  cOng vic cüa UBND thành ph khi ChU tjch 
UBND thành ph di vng. 

Diu 6. Trách nhim, phm vi giái quyêt cong vic cüa Uy viên UBND 
thanh pho 

1. Uy yjén UBND thành ph là ngi.thi dirng du ci quan chuyên mon 
thuc UBND thành ph chju trách nhim và báo cáo cOng tác tnrc ca quan quàn 1 
nhà nithc c.p trên ye ngãnh, lTnh vrc thrgc phãn cong phii trách. Dirge Chü 
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tjch UBND thành ph phân cong phii trách lrnh vrc cii th và chju trách nhim 
trithc UBND thành pM, Chü tjch UBND thành pM v vic thirc hin nhim vii 
duçc giao; cüng các thành viên khác cUa UBND thành pM chju trách thim tp th 
v hott ctng cüa UBND thành pM; báo cáo cong tác trwic Hi dng nhân dan khi 
drnc yêu cu. 

2. Tham dir dy dU các phiên h9p UBND thành pM; thào 1un và biu quyt 
nhü'ng vn d thuc nhim v17i, quyn htn cüa UBNID thành pM. 

3. Uy viên UBND thành pM giài quyt các cOng vic sau. 

a) Giái quyt nhüng kin ngh cüa t chüc, cá nhân lien quan dn chi.rc 
näng, thm quyn quail 1; trInh UBND thành pM thành pM nhüng vic vuçt 
thm quyn hoc nhUng vic dã phi hçip giái quy& nhung kin chiia tMng nht. 

b) Chü dng d xut, tham gia kin v nhihig cong vic chung cüa UBND 
thành pM và thirc hin các nhim v11 cong tác theo phân cOng cüa UBND thành 
pM và s1r phân cp cüa Thu tnr0ng ca quan chuyên mon cp tinh. 

c) Tham gia kin vái ca quan chü tn soan tháo tài lieu, van bàn khi có 
nhitng vn d lien quan dn chüc nAng, thm quyn, thuc lTnh vrc quàn l. 

Diu 7. Trách nhim, phm vi giãi quyt cong vic cüa nglrii dirng du 
co quan, don vj trrc thuc UBND thành pM 

1. Chju trách thim truâc UBND thành ph& Chu tjch UBND thành ph& 
chju trách nhim trrnc pháp lut v quân l, chi dao,  diu hành dan vj thirc hin 
chi'rc näng, nhim viii, quyn han  duçc giao. 

2. Trirc tip chi dao,  diu hành ca quan, dan vj linh v1rc duçic phân cOng; 
giâi quy& theo thâm quyên và trinh UBND thành phô, Chü tjch UBND thành phô 
giãi quyt các d nghj cüa ca quan, dan vj thuc lTnh virc dugc phân cong phii 
trách. 

3. Tham dir dy dü các phiên hçp UBNID thành pM khi duçic triu tap, 
tnr&ng hçp vng mt phài báo cáo và duçc sir dng cña Chü tjch UBND thành 
pM, tham gia kin v các vn d tháo 1u.n tai  phiên h9p cüa UBND thành pM, 
xir l các vn d có lien quan dn lTnh virc thuc chirc näng quân l cüa mInh. 

4. Thrc hin nhim vi khác theo sir phân cOng cüa Chu tjch UBND thành 

pM, Phó Chü tjch UBND thành pM phi trách. 

Diu 8. Trách nhini, phim vi giãi quyt cong vic cüa Chánh Van 
phông Hi dng nhân dmn và Uy ban nhãn dan thänh ph6 

Ngoài vic thirc hin các quy djnh ti Diu 6 Quy ch nay, Chánh Van 
phông Hi dng nhân dan và Uy ban nhân dan thành pM (sau day gi chung là 
Chánh Van phông) cOn có trách nhim sau: 
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1. Xây dirng chuong trInh, k hotch Cong tác, báo cáo so k&, tng k& boat 

dng, báo cáo kiém diem cong tác chi diao,  diêu hành cüa UBND thành ph và các 
báo cáo khác cüa UBND thành ph theo sr chi dao  cüa Chü tjch UBND thành 
ph& Phó Chü tjch UBND thành ph& 

2. Kim tra, don dc các Co quan chuyên môn, Co quan, don vj trirc thuc 
UBND thành ph, UBND các xâ, phumg thrc hin các chuong trInh, k hoch 
cOng tác cüa UBND thành ph& 

3. Xây drng, trInh UBNID thành ph& Chü tjch UBND thành ph thông qua 
va giüp UBND thành ph& Chü tch UBND thành pM kim tra, dOn d&, thng k& 
vic thirc hin Quy ch lam vic cüa UBND thành pM. Giüp UBND thành pM, 
Chü tjch UBND thành pM t chrc thirc hin Quy ch pMi hçip cong tác gifta 
UBND thành pM vâi Thung tr?c  Thành üy, Thuèng trrc Hi dng nhân dan 
thành ph& Tôa an nhân dan, Vin Kim sat nhân dan, TiJy ban Mt trn T quc 
Vit Nam thành pM, các t chüc doàn th& nhân dan thuc thành pM. 

4. Theo dOi, nm tInh hInh hoat  dng chung cUa UBND thành pM, t chirc 
vic thu thp, tng hçrp và cung cp thông tin phc vi chi dao,  diu hành cüa 
UBND thành pM, Chü tjch, Phó Chü tch UBNID thành pM. Tham mu'u cho Chü 
tjch UBND thành pM t chirc thirc hin Nghj djnh s 61/2018/ND-CP ngày 
23/4/2018 v thirc hin co ch mt cra, mt cira lien thông trong giái quyt thu tiic 
hành chInh; Quyt djnh s 468/QD-TTg ngày 27/3/202 1 cüa Thu tuâng ChInh phü 
phé duyt D an di mâi vic thrc hin co ch mt càa, mt cira lien thông trong 
giái quyt thu tic hành chInh; t chirc, quán l Trung tam Mct cira lien thông 
thành pM và boat  dng cüa Ban Tip cong dan thành pM. 

5. Báo dam các diêu kin lam vic và t chüc phiic vv các boat dng cüa 
HDND thành pM, Thuing trirc HDND thành pM, UBND thành pM, Chü tjch và 
Phó Chu tjch UBNID thành pM. 

6. Quãn l thông nhât vic ban hánh, cong M van ban cüa HDND thành 
ph& UBND thành pM và Chu tjch UBND thành pM. 

7. Giái quyt mt s cong vic cii the khác do Chu tch, Phó Chu tjch 
UBND thành pM giao. 

Diu 9. Trách nhim phtm vi giãi quyt cong vic cüa can b, cong 
chfrc, viên chile, ngu*i lao dng lam vic ti UBND thành phO 

1. Tuân thu Lu.t và các Nghj djnh, Thông tu có lien quan dn can bô, cOng 
chüc, viên chüc, ngui lao dng; Quy che lam vic cüa UBND thanh phô; Quy 
ch lam vic cua các phông, ban, don vj và sir phan cong cOng tác cüa Lath dao 
phông, giãi quy& kjp th?yi cOng vic theo dung chuc näng thim vii duçc phân 
cong khOng de ton d9ng vâ ách tãc, không tir giâi quyêt cOng viçc khong thuçc 
11th vçrc cua mInh phii trách lam trái vó'i nguyen täc, thu t%lc. Trong qua trinh giai 
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quyt cong vic có khó khän vuOng mc hoc tru&ng hçip ni dung Cong vic có 
ni dung lien quan dn can b, cong chirc khác phái chU dng phi hçip và báo cáo 
thu trithng dan vj giâi quyt. Can b, cong churc phâi chju trách nhim tnrâc 
nhftng vic disçic giao. 

2. Trong gii lam vic phái deo the cong chirc, khi có vic din nghi phái báo 
cáo lânh do phông (nghi vic 01 ngày trr len phãi báo cáo và dixgc s1r dông cüa 
thu tnr&ng dcm vj). 

3. Chju trách nhim bâo quán giC gin tài san, h so' tài 
lieu lien quan dn 

cong tác chuyên môn, téi chüc sp xp km gui tài lieu có h thng, phçic v1i cho 
cong tác lâu dài, thirc hin ch d báo cáo bão dam kjp th?yi chInh xác tInh hInh ye 
linh vrc cong vic mInh ph trách theo quy djnh cüa UBND thành ph và cüa 
phông. 

4. Không duçc tir cung dip nhüng s 1iu và tài lieu cho b.t kS'  t chüc cá 
nhân nào khi chixa có sir dOng cüa thu tnrng dan vj, phái giü gin bI mt cüa cor 
quan, dan vj. 

A A - Dieu 10. Quan hç cong tac cua UBND thanh pho 

1. UBND thành ph chju sir chi dao  trirc tip cüa UBND tinh, có trách 
nhim chp hành mci van bàn cüa UBND tinh và Chü tjch UBND tinh, HDND 
thành ph& th?c hin báo cáo djnh ks', dt xut theo ch d quy djnh hotc theo yêu 
diu cUa UBND tinh; dng th&i chju s1r giám sat cüa HDND thành ph trong vic 
chi dto, diu hành thrc hin các chi thj, nghj quy& cüa Thành Uy, HDND thành 
ph& duing li chInh sách cüa Dâng, pháp 1u.t cUa Nhà nuóc. 

2. UBND thành ph chju sir lãnh do cüa Thânh üy, Ban Thuing vii Thành 
uy; chju trách nhim báo cáo cOng tác trrnc Thành üy, Ban Thu?mg vi Thành üy. 
ChU tjch UBND thành ph gilt mi lien h cong tác thithng xuyên vâi Thành uy, 

Ban Thuè'ng vi Thành i:iy. Hang tun Ch tjch UBND thành phô giao ban vâi 
Thu&ng tr1rc Thành uy, sau khi giao ban Thung trirc Thânh uy vâi tu cách là Phó 
BI thu Thành üy phii trách chInh quyn, Chü tjch UBND thanh pM có trách nhim 
t chüc thirc hin các nhim vii dâ tMng nht tai  bui giao ban và theo dñng thâm 

quyn cUa UBND thành pM. 

a) UBNID thành pM th ch boa và th cht'rc thirc hin Chi thj, Nghj quyt 

cüa Thành uy, Ban Thu&ng vi Thành uy v các m.t cOng tác thuc trách nhirn 

cüa UBND thành pM; chi do CáC ca quan chuyên mOn cüa UBND thành phô 
pMi hqp v&i các Ban xây dirng Dàng cUa Thành üy, nghien ci'ru các chuyen d báo 
cáo Thành üy, Ban Thuting vii Thành üy. 

b) UBND thành pM có trách nhirn chuân bj ni dung, thông qua tp the 

UBND thành pM các báo cáo, d an theo yêu câu cüa Thu&ng trçrc Thành üy, Ban 



8 

Thithng vi Thành Uy tnrâc khi trInh ra Ban Chip hành, Ban Thung vii thão 1un 
cho kin. 

3. UBND thành phi phi hçip ch.t ch vth Thuông tr1rc Hi dng nhân dan 
thânh phô và các Ban cüa HDNID thành ph trong vic chun bj chuang trInh và 
nOi dung lam vic cüa kS'  hQp Hi dng nhân dan, các báo cáo, d an cüa UBND 
thành ph trInh HDND thành ph; giãi quyt các vn d nay sinh trong qua trInh 
thirc hin Nghj quyt cUa HBND thành ph; giái quy& theo thm quyn các kin 
nghj cUa HDND thành ph& các Ban cüa HDND thành ph và trá 1i ch.t vn cUa 
di biu HDND thành ph& UBND thành ph có trách nhim ci th hóa các Nghj 
quyt cüa HDND thành ph t chIrc trin khai, don d&, kim tra các cap, cac 
ngành thirc hin. 

4. UBND thánh ph phi hçp chtt ch vâi Uy ban Mt trn T quc Vit 
Nam thành ph, các doàn th và các t chüc chInh trj, xä hi thãnh ph chäm lo, 
báo v lcii Ich chInh dáng cüa nhân dan; tuyén truyn, giáo diic, 4n dt)ng nhân dan 
tham gia xay dimg, cüng c chInh quyn vUng math,  ttr giác thirc hin các chü 
trung, dung li cüa Dáng, chInh sách và pháp lu.t cüa Nba nithc, tao  diu kin 
d lily ban M.t trn T quc Vit Nam và các th chirc chInh trj - xã hi dng viên 
Nhân dan tham gia xây d1rng và cüng c chInh quyn nhân dan, th chrc thrc hin 
chInh sách, pháp lut cüa Nba nuóc, giám sat, phán bin xã hi dM v&i boat dng 
cüa UBND thành ph& UBND thành ph có trách nhim 1ng nghe, giái quyt và 
trá lan các kin nghj cUa Uy ban Mt trn To quc Vit Nam và các t chi'rc chInh 
trj - xã hi a dja phuxmg v xây dirng chInh quyn và phát trin kinh t - xä hi i 
dja phi.rmg. 

5. UBND thành ph thirc hin ch d thông báo tInh hInh cüa dja phuing 
cho l:Jy ban M.t trn To quc Vit Nam thành ph và các t chirc chIth trj - xâ hi 
thuc thànb ph& 

6. UBND thành ph pMi hcip vâi Vin Kiêm sat nhân dan, Tôa an nbân dan 
thành ph trong vic d.0 tranh phông, chng ti pham và các bath vi vi pham 
pháp lut; báo dam thi hành pháp lut, giQ virng kS'  cucmg, k 1ut hanh chInh và 
t chüc vic tuyên truyn, giáo dic pháp 1ut tai  dja phucing. 

Chuo'ng III 

CHIJNG TRiNH CONG TAC CUA UBND THANH P110 

Diu 11. Các 1oii chu'ong trInh cong tác 

1. Chuong trIth cong tác näm cüa UBND thanh ph gm: nhüng nhim v1i, 

giâi pháp cüa UBNID thành ph trên các linh virc cOng tác trong näm, các báo cáo, 
d an v co ch chIth sách, quy hoach, k hoach... thuc pham vi quy& djnh, phê 
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duyt cüa UBND thành ph Chü tjch UBND thành ph hoc trInh HDND thành 
ph& UBND tinh, Chü tjch UBND tinh trong näm. 

2. Chucing trInh cong tác qu là c1i th boa chucmg trInh cong tác näm duçic 
quy djnh thirc hin trong tixng qu và nhUng cong vic bô sung, diu chinh cn 
giâi quyêt trong qu. 

3. Chucing trInh cOng tác tháng là cii th hoá chiing trInh cong tác qu 
dugc quy djnh thirc hin trong trng tháng cüa qu và nhttng cOng vic cn b 
sung, diu chinh trong tháng. 

4. Chi.rang trInh cOng tác tun gm các cong vic ma Chü tjch va cac Phó 
Chü tjch giãi quyêt hang ngày trong tun. 

Diu 12. TrInh tiy xây dtrng chu'o'ng trInh cong tác 

1. Xây dmg Chuang trInh cOng tác näm 

a) Chm nht vào ngày 30 tháng 10 hang näm, thu trithng các co quan 
chuyên môn, Ca quan thuc UBND thành ph& Chu tjch UBND các xã, phuô'ng 
gui Van phông I-IDND và UBND thành pM danh miic các tài lieu, van bàn cn 
trInh UBND thành ph& Chü tjch UBND thành pM ban hành hoc trInh HDND 
thành pM ban hành trong näm tói. Các tài lieu, van bàn trong chuang trInh cong 
tác phãi ghi rö s thu tic, ten tài lieu, ten van bàn, ni dung chInh cüa tài lieu, Ca 

quan chü trI, Ca quan pMi hqp và thai gian trInh. 

b) Van phông HDND và UBND thành pM tng hçp, xây dimg dir thão, dir 
kin chi.rang trInh cong tác 11am sau cña UBND thành pM ch.m nh.t vào ngày 20 
tháng 11, giri laj các cci quan lien quan tham gia kin. 

c) Trong thai hin (07) ngày lam vic, k tü ngày nhn duçic dir thào 
Chuang trInh cOng tác nàm sau cüa UBND thành pM, các ca quan duqc hOi 
kin có trách nhim trà lan, g1ri lai Van phông HDND và UBND thành phô hoàn 
chinh, trInh Chu tjch UBND thành pM xem xét vic trInh UBND vào phién h9p 
thu?mg kS'  cui näm. 

d) Trong thani htn không qua (10) ngày lam vic, k tü khi Chrnmg trInh 
cong tác nàm duçic Uy ban nhân dan thành phO thông qua, Van phOng HDND và 
UBND thành pM trInh Chü tjch duyt, gui Uy viên UBNID thành phO, co quan 
chuyén mOn, cci quan, dan vj trirc thuc UBND thành phO, UBND các xä, phu&ng 
bit, th%rc hin. 

2. Xây dimg Chuang trInh cong tác qu 

a) Trong tháng cui cüa mi qu, ca quan chuyên môn, dan vj tWc  thuc, 

UBND cac xà, phu?mg phãi báo cáo dánh giá k& qua thirc hin chi.rcing trInh cong 
tác qu do, rà soát các vn dà cn diu chinh, M sung vào Chuang trInh cOng tác 

qu sau cüa UBND thành pM. 
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b) Van phông HDND và UBND thành pM tng hcip, xây drng Chixang 
trInh cong tác qu sau cüa UBND thành pM, trInh ChU tjch UBND thành pM 
quyt djnh. 

c) Chm tht vào ngày 20 cüa tháng cui qu, Van phông HDND và UBND 
thành pM có trách nhim trmnh Chñ tjch UBND thãnh pM phé duyt Chisang trmnh 
cong the qu sau cüa UBND thành pM, giri cc quan chuyên môn, cc quan, dan vj 
trirc thuc UBND thãnh pM và UBND các xä, phithng bit, thirc hin. 

3. Xây d%rng Chixcing trInh cong tác tháng 

a) Chm nht vào ngây 20 hang tháng, Thu trixàng co quan chuyên môn, 
Chu tjch UBND các xâ, phu&ng can cü vào tin d chun bj các d an, van ban dâ 
ghi trong Chucing trInh cong tác qu, nhffiig vn d con tn d9ng hoc mâi phát 
sinh, xay d%rng chuang trInh cong tác tháng sau cüa dan vj mInh, glri Van phông 
HDND và UBND thành pM. 

b) Van phông HDND và UBNID thành pM thng hçip Chiwng trInh cong tác 
hang tháng cüa UBND thành pM. Chuang trInh cOng tác tháng cüa UBND thành 
pM cn ducic chia theo tirng linh v1rc do ChU tch, các Phó Chü tjch ph trách giãi 
quyêt. 

c) ChQtm nh.t vào ngày 20 hang tháng, Van phOng HDND và UBND thành 
phô trInh ChU tjch UBND thành pM duyt Chixang trInh cOng tác tháng sau cüa 
UBND thành pM gui các co quan chuyên môn, cci quan, dan vj trirc thuc UBND 
thành pM và UBND các xä, phuing bit, thirc hin. 

4. Xây dimg Chucmg trInh cong tác tun 

Can cü vào chi.rcmg trInh cong tác tháng và chi do cüa Chü tjch, các Phó 
Chü tjch UBND thành phô, Van phông HDND và UBND thành ph xây drng 
Chi.rang trInh cOng tác tu.n sau cüa Chü tjch và các Phó Chü tjch UBND thành 
ph& trInh Chü tjch quy& djnh chm nhAt vâo chiu thu sáu tuAn tnrâc và thông 
báo cho các t chüc, Ca nhân lien quan bit, thrc hin. 

5. Van phông HDND và UBNID thành pM có trách nhim tham mini cho 
UBND thành pM trong vic xây dirng, diu chinh và dOn dc vic thiic hin 
chuang trmnh cOng tác cüa UBND thânh pM. Vic diu chinh chi.rang trInh cong 

tác do Chu tjch UBND thành pM quyt djnh, Van phông thông báo kjp thôi d các 

thành viên UBND thành pM, Thu trithng ca quan lien quan bi&, thirc hin. 

6. Trong qua trInh xây dirng Chisang trInh cong tác, Van phông HDND và 

UBND thành pM pMi hçip chit chê vói Van phông Thành üy d xây dirng 
Chi.rang trInh cOng tác cüa UBND thành ph& cüa Chü tjch, các Phó chü tjch 
khOng xáy ra tInh trng cMng chéo hot dng giüa BI thu Thành üy, Chü tjch 
HDNID thath ph& Chü tjch, các Phó Chü tjch UBND thành pM. 
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Diu 13. Theo dôi, dánh giá kt qua thrc hin Chiro'ng trInh công tác 

1. Djnh k tháng, qu, 6 tháng va nàm, trên Co sâ các chisong trInh cong tác 
cüa UBND thành phô dugc phê duyt, cci quan chuyên môn, Ca quan, don vi tnrc 
thuc UBND thành phô và UBND các xâ, phu&ng có trách thim rà soát, kim 
diem kêt qua thirc hin phân cong vic cüa dan vj mInh, thông báo vi Van phông 
}-IDND va UBND thành ph tin d, k& qua x1r 1 các tài 1iu, chuong trInh, cOng 
vic do ca quan mInh chü trI; các tài 1iu, chisang trInh cong vic con tn dong, 
hurng xir 1 tiêp theo và nhung kiên nghj diêu chinh, b sung van bàn, d an vao 
chuong trInh cOng tác kr ti. 

2. Van phOng HDND và UBND thành ph giüp UBND thành ph thithng 
xuyên theo dOi, kiêm tra, don dc vic chun bj các ni dung cOng vic theo 
chuong trInh cOng tác cüa các Ca quan chuyên mOn và UBND các xâ, phung và 
các co quan, tO chirc khác; djnh k' 6 tháng và näm báo cáo UBND thành ph kt 
qua thirc hin chuang trInh cong tác chung cüa UBND thành ph& 

A • A 9 * Dieu 14. Chuan b!  tai hçu, van ban trinh UBND thanh pho 

1. Trên co sâ chuang trInh, k hoch cong tác cüa UBNID thành ph& Thu 
tru&ng co quan chU trI tin hành l.p k hoach dr thão van bàn, d an. K hoach dir 
thâo van bàn, d an cüa co quan chü trI cn xác dljnh rö s thu tçr, ten van bàn, ct 
an, ni dung chInh cüa d an, dan vj chü trI soin thào, don vj phi hçip, tin d 
thirc hin và th?yi gian trInh. 

2. Thu truOng ca quan chü tn sotn thão dà an, van bàn có trách nhim t 
chüc vic xây dirng ni dung van bàn, d an bâo dam diing th thüc, thU tiic, trInh 
tir soan  thão; 1y kin tham gia cUa các Co quan lien quan, kin thm djnh cUa 
phOng Tu pháp thành phi (di véii van bàn quy phim pháp 1ut) và bão dam thyi 
gian trInh. Trung hqp cAn phái diu chinh ni dung, phm vi hotc thñ gian trInh, 
ThU tru&ng ca quan chU tn son thâo phãi báo cáo ChU tjch hotc Phó ChU tjch 
UBND thành ph ph trách xem xét, quyt djnh. 

3. Di vi van bàn quy phm pháp 1u.t, vic lAy kin và trà li kin phài 
tuân thU quy djnh cUa Lust  Ban hành van bàn quy phim pháp 1ut näm 2015 và 
Lut sUa di b sung mt s diêu cUa Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut 
nam 2020. ThU truOng Ca quan chuyên môn, ca quan, don vj trirc thuc UBND 
thành ph khi duqc yêu cAu tham gia kin v d an, van bàn có lien quan den 
lTnh virc quãn 1 cUa co quan, don vj mInh, Co trách thim trâ 1i bang van bàn 
theo dUng ni dung, thôi gian yêu cAu và chju trách nhim ye kiên tham gia. 

4. Chánh Van phông HDND và UBND thânh ph Co trách nhim giUp 
UBND thành ph, ChU tjch, các Phó ChU tjch UBND thành ph theo dOi, don dOe 
vic chuAn bj d an, van bàn trinh UBND thành ph; báo cáo k& qua thrc hin ye 
UBND thành ph& ChU tjch, các Phó ChU tjch UBND thành ph& 
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Chiro'ng IV 
THU TVC  TRINH, BAN HANH vA luEM TRA 

VIC THIXC HIN VAN BAN 

Diu 15. H1 so' trInh UBND thành ph Chü tjch UBND thành ph giãi 
quyet cong viçc bao gom: 

1. Ni dung Th trInh d an, van bàn gm: sir cn thit, 1un cr ban hành d 
an, van bàn; nhü'ng ni dung chInh cüa d an, van bàn và nhUng kin con khác 
nhau. T trInh phài do nguñ có thm quyn k và dóng du dung quy djnh. 

2. Dr thào d an, van bàn. 

3. Van bàn thm djnh cüa phOng Tu pháp thành ph (di vâi van bàn quy 
phm pháp 1ut). 

4. Báo cáo ttng hcip kin tham gia cüa các co quan và giài trInh tip thu 
cüa co quan chü trI sotn thào d an, van bàn. 

5. Van bàn tham gia kin cüa các Co quan có lien quan. 

6. Các tài lieu cn thit khác (nu co). 

Diu 16. Thm tra h so' d an, van bàn trInh 

1. Tt cà ht so v d an, van bàn do co quan chuyên môn, co quan, don vj 
trrc thuc UBND thành ph, UBND các xã, phuOng chü trI soin thào, truâc khi 
trInh Chü tjch, các Phó Chü tjch UBND thành ph phài qua Van phông HDND và 
UBND thành ph dê lam thu tiic vào s cong van dn. Van phông HDND va 
UBND thành ph th%rc hin vic thm tra v thu t%lc hành chInh, ni dung, hInh 
thüc và th thirc van bàn. 

2. Khi nhn duçic h so trInh, Van phông HDND và UBND thành ph kim 
tra h so v thu t11c, th thirc, hInh thiirc van bàn 

a) Nêu h so do co quan chü tn son thào gi:ri trInh không dung quy djnh tai 
Diu 15 Quy ch nay, ti da trong hai (02) ngày lam vic, k tü ngày nhn, Van 
phOng HDND và UBND thành pM trâ li và yêu cu co quan chü trI M sung 

so theo quy djnh. 

b) Nu M so trInh không phü hçip v th thüc, hInh thuc; ni dung van bàn 
không bào dam v chuyên mon và tInh tMng nht thI Van phOng HDND va 
UBNID thành pM trao di vâi co quan chü trI son thão d chinh süa cho phü hc%p. 

TruO'ng hcp gita CO quan chü trI son thào và Van phông HDND và UBND 
thành pM không tMng nht thI Van phông HDND và UBND thành pM báo cáo 
Chü tjch, Phó Chü tjch phii trách Van phOng HDND và UBND thành pM quyt 

djnh. 
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Diu 17. Xtr 1 h so trInh giãi quyt cong vic 

1. ChU tjch UBND thành ph, các Phó Chü tjch UBND thành ph xem xét, 
giài quyêt cong vic chü yu dra trên h sa v d an, van bàn cüa co quan trInh và 

kiên thâm tra cüa Van phông HDND và UBND thành ph& 

2. DM vâi cOng vic có ni dung khOng phirc tp thI chm nht hai (02) 
ngày lam vic, k tü khi nh.n duçic h sci trInh, Chü tjch, các Phó Chü tjch UBND 
thành phô cho kiên giài quyêt hoc k ban hành. Dôi vâi van d có ni dung 
phi'rc tap, cn thit phài dua ra hçp thào lun, hoac phãi trInh UBND thành ph 
xem xét, quyêt djnh thI Chü tjch, Phó Chü tjch giao Van phông HDND và UBND 
thành phô phôi hqp vâi Co quan chü trI d an, van bàn d b trI thôri gian và chun 
bj ni dung lam vic. 

3. Khi d an, van bàn trInh dà duçic Chñ tjch, Phó Chü tjch UBND thành 
ph cho kin giài quy&, Van phông HDND và UBND thành ph phi hçip vói 
cor quan trInh hoàn chinh d an, van bàn, trInh Chü tjch, Phó Chü tjch UBND 
thành ph k, ban hành. 

X Dieu 18. Tham quyen ky van ban 

1. ChU tjch UBNID thành ph k) các van bàn sau day 

a) Van bàn quy phm pháp 1u.t cüa UBND thành ph; t trInh, các báo cáo, 
cong van hành chInh cüa UBND thành ph gi:ri co quan Nhà nuâc cp trên và 
HDND thành ph& 

b) Các van bàn thuc thm quyn quy& djnh cüa Chü tjch UBND thành ph 
quy djnh ti Lust  T chüc chInh quyn dja phrnng nàm 2015 và các van bàn quy 
phm pháp 1ut khác quy djnh thuc thm quyn quyt djnh cña Chü tjch UBND 
thành ph& 

2. Phó Chü tjch UBND thành ph k thay Chü tjch UBND thành ph nhUng 
van bàn thuc linh vrc duqc Chü tjch UBND thành ph phân cOng phii trách hoc 
Chü tjch UBND thành ph üy quyn. Phó Chü tjch Thu&ng trirc, ngoài vic k 
thay Chü tjch các van bàn v lTnh vrc duc phân cOng phii trách con duc Chü 
tjch Uy quyn k5' các van bàn thuc thm quyn cüa Chü tjch khi Chü tjch di yang. 

3. Chánh VAn phông HDNID và UBND thánh phO k thuia Inh Chü tjch 
UBND thành ph vAn bàn thông báo kt 1un cña Chü tjch, các Phó Chü tjch 
UBND thành ph trong các phiên hçp cUa UBNID thành phO, các vAn bàn giây t 

khác khi Chü tjch UBND thành ph giao. 

Oiu 19. Phát hành, cOng b vn ban 

1. VAn phông HDNID và UBNID thành ph chju trách nhim phát hãnh vAn 
bàn cüa HDND thành ph& UBND thành ph& Chü tjch UBND thành ph ban hành 
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trong thii gian không qua hai (02) ngày, k tir ngày van bàn diiçc k; bão dam 
dung trInh tir thu tiic, dung dja chi. 

2. Van bàn quy phm pháp 1ut do HDND thành ph& UBND thành ph ban 
hành phãi dixçc gui dn các c quan cp trên, các Ca quan có th.m quyn giám sat, 
các to chirc, cá nhân hüu quan tii dja phuong và cong b d nhân dan bit theo 
quy djnh ti Lu.t Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut näm 2015 và Lu.t si'ra di 
b sung mt s diu cüa Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut nàm 2020. 

3. Van bàn do HDND thành phô, UBND thành ph ban hành phâi di.rçic 
phân 1oi, lixu tr mt each khoa h9c và cp nht kjp th?yi. 

4. Chánh Van phông HDND và UBND thành ph có trách nhim th chrc 
vic quàn 1, c.p nh.t, lizu trct, khai thác van bàn phát hành, van ban dn cüa 
HDND thành phô, UBND thành ph theo quy djnh cüa pháp 1ut v van thx, kru 
trti và Quy ch lam vic cüa UBND thành ph. 

Diu 20. Kim tra vic thi hành van ban 

1. Chü tjch IJBND thành ph có trách nhim chi dto cong tác t%r kim tra 
ho.c th chüc doàn kim tra chuyên d vic thi hành van bàn ti dja phuang khi can 
thit; quyt djnh xü l ho.c üy quyn cho Phó Chü tjch UBND thành ph xr l 
theo thm quyn hoc báo cáo ca quan có thm quyn xu l van bàn trái pháp lust, 
sua dt,i, b sung nhfrng quy djnh không con phü hçip theo quy djnh tti Nghj djnh 
s 34/201 6/ND-CP ngày 14/5/2016 cüa ChInh phü quy djnh chi tit mt s diu và 
bin pháp thi hành Lut ban hành van bàn quy ph.m pháp 1ut và Nghj djnh sé, 
154/2020/ND-CP ngày 3 1/12/2020 cUa ChInh phü süa di, b sung mt so diu 
cüaNghj djnh s 34/2016/ND-CP ngày 14/5/2016 cüa ChInh phü. 

2. Phó ChU tjch UBND thành ph kim tra vic thi hành van bàn thông qua 
lam vic trirc tip vói ca quan, dan vj thuc linh virc duqc phân cOng phçi trách 
nhm chn chinh kjp thii nhüng vi phm v k' cuo'ng, k' lut hành chInh nhà 
nixóc và nâng cao trách nhim thi hành van bàn; xu 1 theo thâm quyên cüa Chü 
tjch UBND thành ph di vi van bàn trái pháp 1ut, b sung, süa di nMng quy 
djnh khOng cOn phü hqp thuc linh virc phii trách khi dixçc Chu tjch UBND thành 

ph üy quyn. 

3. Thu tnrng ca quan chuyên môn, ca quan thuc UBND thành phO 
thi.thng xuyên tir kiêm tra vic thi hành van bàn, kjp thi bao cáo và kiên nghj Chü 
tjch, Phó Chü tjch UBND thành ph phit trách xu 1 theo thm quyn van bàn ban 
hành trái pháp lut, sua di, b sung nhttng quy djnh không con phü hqp thuc 
lTnh vrc quàn l cUa cci quan, dan vj mInh. 

4. Phông Tu pháp thành ph có trách nhim giüp UBND thành phô thçrc 
hin nhim vii quàn 1 nhà nuc v cong tác kiêm tra van bàn tai  dja phixang và dê 
xu.t xü l các van bàn trái pháp 1u.t theo quy djnh ti Nghj djnh so 34/2016/ND- 
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CP ngày 14/5/20 16 cUa ChInh phü quy djnh chi tit mt s diu và bin pháp thi 
hành Lut Ban hành van bàn quy phim pháp 1ut và Nghj djnh s 154/2020/ND-
CP ngày 31/12/2020 cüa ChInh phü sira &M, b sung mt s diu cüa Nghj djnh s 
34/2016/ND-CP ngày 14/5/2016 cüa ChInh phü quy djnh chi tit mt s diêu và 
bin pháp thi hành Lutt Ban hành van bàn quy phm pháp 1uQ.t. 

Chuffng V 
CHE DQ HQI HQP, TIEP KHACH, DI CONG TAC 

A THONG TIN BAO CÁO 

Diu 21. Phiên h9p UBND thành ph 

1. Chun bj và triu tp phiên h9p 

a) UBND thânh ph mi tháng hp It nht mt 1n. Thai gian triu tp phiên 
hQp do Chü tjch UBND thành ph quyt djnh. Chü tjch UBND thành ph chü t9a 
phiên hQp UBND thành ph& khi Chü tjch vng mit, Phó Chü tjch Thi.ning trrc 
thay Chü tjch chü t9a phiên hçp. Chü tjch, các Phó ChU tjch UBND thành ph chü 
trI vic thão 1un tmg d an, van bàn trInh UBND thành ph theo lTnh virc duçic 
phân cong. 

b) Co quan chü trl soan thào d an, van bàn phâi g1ri trrnic h so d Chü tjch 
hoc Phó Chü tjch UBND thành ph phii trách lTnh virc xem xét, quyt djnh vic 
trInh ra phiên hçp. 

c) Van phông HDND va UBND thành ph có nhim v1i dir kin chucing 
trInh và thành phn phiên h9p, trinh Chü tjch UBND thành ph quyt djnh; don 
dc các co quan chü trI d an g1ri h so trInh và các tài 1iu lien quan; kim tra h 
so d an trInh; g1ri giy mdi, tài 1iu kS'  hçp dn các thành viên TJBND thành ph 
và di biu truóc phiên hçp tin hành näm (05) ngày; chun bj các diu kin phic 
vii phiên hçp. 

2. Thành phAn dir phiên h9p 

a) Thành viên UBND thành ph phài tham d%r dy dU các phiên hçp UBND 
thành ph, nu vng mt phãi di.rcic Chü tjch UBND thành ph dng . Uy viên 
UBND thành ph dng thai là Thu truàng cci quan chuyên môn, cci quan thuc 
UBND thành ph& có th üy nhim cho cp phó cüa mInh di,r h9p thay nêu yang 
mt và chju trách nhim v kin phát biu tai  phiên hçp cUa ngu?ii do mInh üy 
nhim. Phiên hçp UBNID thành ph chi duc tin hành khi có It nht hai phân ba 
(2/3) tng s thành viên UBND thành pM tham dr. 

b) Chü tjch UBND thành pM rni Chu tjch HDND thành ph6 dic các phiên 

h9p UBND thành ph& TuS'  theo tInh cht, ni dung phiên h9p, Chñ tjch UBND 

thành pM có th mi Tnrâng các Ban cüa HDND thành phô, ThU tru&ng cci quan 
chuyên môn, cci quan, don vj trrc thuc UBNID thành pM, Vin trithng Vin 
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Kim sat nhân dan thành ph& Chánh an Tôa an nhân dan thành ph& Chü tjch TiJy 
ban Mt trn To quôc Vit Nam thành ph& ngi.thi di'rng du các doàn th nhân dan 
thành phô dir h9p, khi bàn ye van dé có lien quan. 

3. Dii biêu dir h9p không phâi là thành viên UBNID thành ph di.rçc miii 
phát biêu kiên, nhung không có quyn biu quyt. 

4. TrInh tir phiên h9p 

a) Chánh Van phông HDND và UBND thành ph báo cáo s thành viên 
UBND thành ph có mat, vng mit, nhttng ngix?ñ dir hçp thay, di biu m?ii và 
chi.rcing trInh phiên hçp. 

b) Chü t9a diu khin phiên hop. 

c) UBND thành ph thào lun trng vn d theo trInh tr. 

- Thu tru&ng Co quan chü trI son thão trInh bay torn tt d an (không dcc 
toàn van), nêu rô nhng vn d cOn có kin khác nhau, nhng vn d cn tháo 
luan và xin kin t.i phién hp v d an; 

- Các d.i biu dr hp phát biu kin nói rO nhUng ni dung dng , không 
dng , nhUng ni dung c.n lam rô hoc kin nghj diu chinh, b sung; 

- Thu trithng Co quan chü trI soan tháo d an phát biu kin tip thu, giài 
trInh nhffi-ig dim chua rO, chua nht trI; trã 1i các câu hOi cüa dii biu; 

- Chü tjch hoc Phó Chü tjch chü trI thào luan  d an kt luan  và 1y biu 
quyt. Nu duçc qua ni:ra s thành viên UBND thành ph tan thành thI d an &rçic 
thông qua; truOng hqp con v.n d thâo luan  chua rô, chU tça d nghj UBND thành 
ph chua thông qua và yêu cu co quan chü trI soan thào d an chun bj them; 

- Chü t9a phát biu kt thüc phiên hçp UBND thành ph. 

5. Biên bàn và thông báo k& qua phiên hp 

a) Biên bàn phiên hp UBNID thành ph phài dugc ghi dy dU, chInh xác 
các kin phát biu, din bin cüa phiên hop, kt qua biu quy& (nu co), kiên 

kt luan  cUa chü tça. Biên bàn phài có ch k xác nhan  cüa Chánh Van phOng 
HDND và UBND thành ph và 1iru h so cüa UBND thành ph; 

b) Chánh Vn phông HDND và UBND thnh phô to chüc vic ghi biên ban và 
có trách nhim thông báo kjp thai bang van bàn v hen kêt luan  cüa chU tça phien 
hop, g11i các thành viên UBND thành phô, các to chirc, cá nhân lien quan biet, thçrc 

hin. 

Diu 22. Hp xir I cong vic cüa Chü tjch, Phó Chü tjch UBND thãnh ph 

1. Hçp giao ban hang tun: Chü tjch, các Phó Chu tjch UBND thành ph 
tin hành hçp giao ban djnh kST hang tutn. 
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a) Chü tjch UBND thành ph quy& djnh vic triu tap, thành phn, ni 
dung, thyi gian và chü trI hp giao ban. Tnring hop  Chü tjch yang mit, üy quyên 
cho Phó Chü tjch Thithng trirc chü trI thay. 

b) Thành phAn hop giao ban gm: Chü tjch, các Phó ChU tjch và Chánh Van 
phông. Trong tru&ng hop can thiêt, có th gôm Thu tru&ng mt s Co quan chuyên 
môn, co quan thuc UBND thành pM, Chü tjch UBND các xâ, phu&ng d bàn 
nhttng vn d có lien quail. 

c) TrInh tir và ni dung hop giao ban: Chánh Van phông HDND và UBND 
thành phô báo cáo nhftng cong vic chInh dà xi 1 trong tu.n; nhUng cong vic 
ton dong, mói phát sinh cn xin kin Chü tjch, Phó Chü tjch và d kin Chuong 
trInh cong tác tuân sau. Dai  biu dir hop phát biu kin, d xut bin pháp xir 1 
thuc thm quyn. Chü tjch hoc Phó ChU tjch Uy ban nhân dan thành pM chü trI 
phát biu k& 1un hop giao ban. 

2. Hop xr l các cong vic phc tap,  dt xut, cp bach. 

a) Theo ' kin chi dao  cüa Chü tjch, Phó Chü tjch UBND thành pM, Chánh 
Van phông HDND và UBND thành pM có trách thim gui giy mdi, tài lieu lien 
quan dn các dai  biu, chun bj các diu kin phiic vi cuc hop; ra thông báo 
kin k& lun cüa Chü tjch, Phó Chü tjch UBNID thành pM chü trI cuc hop hoc 
pMi hop vói Co quan chü trI d an hoàn chinh van bàn, trInh Chü tjch, Phó Chü 
tjch UBND thành pM quyt djnh; 

b) Dai  biu dixqc mi dir hop có trách nhim tham gia dung thành phn, 
dung thai gian và chun bj kin v Cong VjC dixqc dua ra thâo luân tai  cuc  hop. 

c) Co quan chü trI cOng vic dixqc dua ra thào lun tai  cuc  hop  có trách 
nhim chun bj dy dü tài lieu, kin giãi trInh; pMi hop vth Van phông HDND 
và UBND dir thão thông báo kin kt 1un cüa Chu tjch, Phó Chü tjch UBND 
thánh pM tai  cuc hop hoc hoàn chinh van bàn, trInh Chü tjch, Phó Chü tjch 
UBND thành pM quyt djnh. 

Diu 23. To chfrc hop, hi nghj cüa co quan chuyên môn, co quan, don 
vj trrc thuc UBND thành pM, UBND các xã, phtrng 

1. Thu truâng co quan chuyên môn, co quan, don vj tri1c thuc UBND 
thành pM, Chü tjch UBND thc xâ, phrning có quyn quyt djnh và chju trách 
nhiêm y yjéc t chirc hçp, hi nghj d trin khai hoc thng kk cong tác, thào 1un 
chuyên mOn, t.p hun nghip vi trong linh vi.rc quãn l cüa cap mInh. Tat cã các 
CUC hçp, hii nghj phái duc t chüc ngn gon, dung thành phn; bào dam thiêt 
thirc, ti& kim và hiu qua. 

2. Cuc hop, hi nghj do co quan chuyên mOn, co quan, don vi trirC thuc 
UBND thành pM t chüc có mi lãnh dao  cüa nhiêu co quan chuyên môn, Co 

quan thuc UBND thành pM, Chü tjch UBND các xã, phithng dir, phái báo cáo 
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xin kin và duçic sir dng cüa Chü tjch UBNID thành ph v ni dung, thành 
phân, thai gian vâ dja dim t chüc cuc h9p. 

Diu 24. Tip khách cüa UBND thành ph 

1. Van phông HDND vã UBND thành ph trInh Chü tjch hoc Phó Chü tjch 
TJBND thành phô ye thii gian vâ ni dung tip khách theo d nghj cüa Thu tru&ng 
Co quan chuyên môn, Co quan thuc UBND thành ph hoc cüa khách; phi hçip 
vói ccY quan lien quan chun bj chuang trInh, ni dung và t chüc phiic viii cuc 
tip, lam vic cüa Chü tjch, Phó Chü tjch UBND thành ph& 

2. Các co quan, don vj có khách mrâc ngoài den lien h cong tác, lam vic 
vâi Chü tjch hoc Phó Chü tjch UBND thânh phô phâi phôi hçip vâi Cong an 
thành ph& co quan lien quan d bão dam an ninh, an toàn cho khách vá Co quan 
theo quy djnh cüa pháp lut. 

Dieu 25. Che d9 di cong tac 

1. Thu tnring Ca quan chuyên môn, Co quan thuc UBND thành ph di cOng 
tác ngoài phtm vi thành ph hoc vng trong ngày phãi báo cáo và dixçic s1r dng 
cüa Chü tjch hotc Phó Chü tjch UBND thành ph phi trách; dng th&i, trong th?ñ 
gian di vng phái üy quyn cho cp phó cüa mInh giãi quyt cong vic thay. 

2. Chü tjch, Phó Chü tjch và Uy viên UBND thãnh ph, Thu tnthng Co quan 
chuyên mOn, co quan, don vj tri1c thuc UBND phâi dành thñ gian thIch hçp d di 
ca sâ, tip xüc vi nhân dan, kim tra, nm tInh hInh thçrc t; kjp thai giUp co sâ giái 
quy& khó khän, 'vurng mc m&i phát sinh và chin chinh kjp thii nhiing sai phtm. 

EDiu 26. Ch d thông tin, báo cáo 

1. Thu trurng co quan chuyên môn, cci quan, don vj trrc thuc UBND 
thành ph phãi thirc hin dy du ch dt báo cáo djnh kSr, báo cáo dt xut cüa 
UBND thành ph& co quan chuyên mOn cp tinh. 

2. Thu tru&ng co quan chuyên môn, co quan, don vj trirc thuc UBND 
thành ph có trách nhim thng hçip báo cáo v ngành, linh virc theo yêu cu cüa 
UBND thành ph, Thành üy, HDND thành ph. 

3. Chánh Van phông HDND và UBND thành ph6 có trách nhim tng hçip 
báo cáo kim dim chi do, diêu hành cüa UBND thành phô djnh k' (tháng, qu, 6 
tháng và näm), báo cáo tng k& nhim k' và các báo cáo dt xut gui UBND tinh, 
Thành üy, Thi.thng trrc IIDND thành ph; dng thai gui các thânh vien UBND 
thành ph& Thu trung co quan chuyên môn, ca quan, don vj trrc thuOc UBND 
thành ph và Chü tjch UBNID các xã, phithng. Co trách nhim cung cap thông tin 

ye tInh hInh hoat  dng cüa UBND thành phô, tInh hInh kinh tê - xã hi cüa d!a 
phuang cho các doàn th nhan dan cüng cap, co quan thông tin dai  chüng dé thông 

tin cho nhân dan. 



19 

Chuo'ng VI 
TIEP DAN VA GIAI QUYET irnEu NA!,  TO CÁO 

Diu 27. Cong tác tip cong dan va tip nhn giãi quyt khiu ni t cáo 
cüa cong dan 

1. Vào ngày thir näm hang tun, UBND thành ph t chüc tip cong dan tai 
trii si tiép cong dan thành phô d tip nhn các kin nghj, khiu nai,  t cáo cüa th 
chrc và cOng dan; trrc tip xem xét, giâi quy& các vn ct thuOc thm quyn cüa 
UBND thành phô và chi do cüa các ngânh các cap. Xem xét giái quyt nhU'ng 
kiên ngh, khiêu ni, t' cáo cüa t chirc và cOng dan theo thm quy&n và quy djnh 
cüa pháp 1ut. 

2. Ban Tip dan cüa UBND thành ph chju trách nhim Chü tjch UBND thành 
ph trong vic tip cong dan; tip nhn, phãn 1oi chuyn kjp thèi dn ca quan dcm vj 
có trách nhim giái quy& các dcn thu khiu nii, th cáo cüa cOng dan. 

Diu 28. Trách nhim giãi quyt cüa UBND thành ph 

1. Trong phm vi chirc näng, quyn hn cüa mInh Chü tjch, Phó Chü tjch, 
Uy viên UBND thành ph có trách nhim th chüc thirc hin các quy djnh cüa pháp 
1ut v cong tác tip dan, giái quyt khiu nai,  t cáo; thirc hin các kt 1un và 
quyt djnh cüa co quan có thm quyn v giãi quyt khiu nai,  ti cáo ti các co 
quan, don vj, lTnh vrc ducic phân cong phçi trách. 

2. Tham gia v&i Chü tjch UBND thành ph và Thu trithng các co quan lien 
quan d xu.t giãi pháp xu l, giãi quyt don thu, khiu ni, t cáo tn d9ng, kéo 
dài, phirc tp tai  dja phisang. 

3. Th%rc hin nhim vi trirc tip tip dan theo trách nhim, quyn han  duqc 
giao và tharn gia giâi quyt khiu nai,  t cáo khi dugc Chü tjch UBND thành phO 
phân cOng. 

4. Bô tn can b, cOng chIrc có näng 1irc và phm cht t& có khâ náng giao 
tip vâi cOng dan và th chüc lam vic tai  Ban Tip dan, trang bj day dü Co s& vt 
cht, b trI phông lam vic thIch hçp, dü diu kin phiic vi1 nhân dan. 

Diu 29. Trách nhim cüa Chü tjch UBND thành ph 

1. Chi dao  Chánh Thanh tra, Chánh Van phông HDND và UBND thành 

ph& Ban Tiêp dan thành ph, Thu tru&ng co quan chuyên mOn, Co quan thuc 
UBND thành ph, Chü tjch UBND các xâ, phuing thirc hin cOng tác thanh tra, 
tip dan, giái quyt khiu nai,  th cáo theo dung quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. PhM hqp cht chë vâi Thânh üy, Thi.ring trirc HDND thành phô, Uy ban 
Mt trn T quc Vit Nam thành ph, các doàn th than dan cp thành phOtrong 
vic t chüc tip dan, giái quyt khiu nai,  tá cáo. Chu tjch UBND thành phO phái 
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có ljch tip dan, quy djnh s bui trrc tip tip dan trong tháng; báo dam mi 
tháng Chü tch UBND thành ph dânh hai (02) ngày cho vic tip dan. 

3. Giái quyôt khiêu ni, to cáo thuc thAm quyn theo quy djnh cUa Lu.t 
Khiêu nai,  Lut T cáo. 

4. Chju trách nhim truOc UBND tinh, Chü tjch UBND tinh nu d xáy ra 
tInh trng khiu ni, t cáo tn d9ng, kéo dài, vuçit cp tti dja phuang. 

. " Dieu 30. Trach nhiçm cua Chanh Thanh tra thanh pho: 

1. Phôi hçip vâi Vn phông HDND và UBND thành pM, Ban Tip dan trong 
vic tip dan, tip nhn, phân loai,  xü 1 dan this, tham mini d xuAt phisang an giãi 
quyt dan this, cüa cong dan thuc thm quyn cüa ChU tjch UBND thành ph& 

2. PMi hçp vâi Van phông HDND và UBND thành ph& Ban Tip dan tham 
misu cho Chü tjch UBND thành phc t chüc, chi do hot dng thanh tra, tip dan, 
giái quyt khiu ni, ti cáo và phông cMng tham nhüng trong phm vi thm 
quyn cüa Chü tjch UBND thánh pM. 

3. Giái quyt khiu nti, t cáo theo thm quyn hoc do Chü tjch UBND 
thành pM giao theo quy djnh cüa Lut Khiu ni, Lut T cáo. 

4. To chi'rc hithng dn, don dc các cci quan chuyén môn, co quan, dan vj 
trirc thuc UBND thành pM, IJBND các xa, phumg thirc hin nhim vii tip dan, 
giâi quyt khiu nti, t cáo theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

5. Th%rc hin báo cáo djnh dt xut v kt qua cong tác thanh tra, giãi 
quyt khiu nii, t cáo và phông cMng tham nhUng theo quy dnh hoac yêu cu 
cüa UBND tinh, Thanh tra tinh, Thành Uy, FIDNID thành ph& UBND thành phô, 
Chü tjch UBND thành pM. 

• A r A 

Dieu 31. Trach nhiçm cua Chanh Van phong HDND va UBND thanh pho 

1. B trI phông lam vic, nai don tip cong dan báo dam thun igi, d dàng. 

2. Chü trI, pMi hqp vói Chánh Thanh tra thành phô, chi dao  Tmng Ban 
Tip cong dan thành phô xây dimg ljch tiêp dan, djnh ks', tháng, nãm cüa Länh 
dao UBND thành ph& 

3. Thông báo trã Ru cong dan có dan, this d nghj, kin nghj, phãn ánh, 
khiu ni, t cáo khi duçic üy quyn. 

Diu 32. Trách nhim clia Thu tru'Ong co quan chuyên môn, co quan, 
don vi  triyc thuc UBND thành pM 

1. Thung xuyên tr kim tra vic thirc hin các quyt djnh, kt 1un v giái 
quyt khiu nai,  t cáo cüa UBND thành pM, các ca quan nha nisâc cap trên t?i  ca 

quan, dan vj mInh. 
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2. Tham mixu giãi quy& khiu nai,  t cáo theo th.m quyn quy djnh cüa 
Luât Khiu nai, Luât t cáo; báo cáo Chü tch UBND thành ph, ca quan nhà nuóc 
có thm quyn giãi quyt nhUng kin ngh, khiu nai  cüa Cong dan lien quan dn 
linh virc quail l cüa co quan, dan vj mInh. 

3. Thirc hin d.y dü, nghiêm tüc các kt 1un, quyt djnh cüa Chü tjch 
UBND thánh ph& Ca quan nhà nithc có thm quyn v giái quyt kin nghj, khiu 
nai, ti cáo cüa cong dan lien quan dn linh virc quail 1 cüa Ca quail, dan vj mInh. 

4. Phi hçip vâi các ca quan có thrn quyn giãi quy& khiu nti, t cáo có 
lien quan dn cá nhân, t chüc thuc quyn quán 1 cüa mInh 

Chirong VII 
TO CH(JC THIJC HIN 

Diu 33. Trách nhim thrc hin Quy ch 

Thành viên UBND thành ph& Chánh Van phông HDND và UBND thành 
ph; Tru&ng các phóng, ban, ngành thuc thành ph Chü tjch UBNID các phi.rng, 
xã; can b, cong chirc, viên chirc và ngixi lao dng thuc thành ph; t, chiic và cá 
nhân có lien quan có trách thim thirc hin và kim tra vic th%rc hin các ni 
dung cüa Quy ch nay. 

Diu 34. Vic sfra diii, b sung Quy ch 

Trong qua trInh trin khai thc hin, nu có ni dung, quy djnh chua phü hqp 
hoc cn bi sung, sira d& các ca quail, dan vj báo cáo b.ng van bn v Van phông 
HDND và UBND thành ph d báo cáo UBND thành ph xem xét, quy& djnh./ 
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