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Ha N5i, ngày 02 tháng 6 näm 2022

S 67-QD/TW

QUY DINH
A
ye chtrc nang, nhiçm vii, quyen han, to chirc b9 may, che d9 lam viçc,
quan h cong tác cüa Ban CM do phông, chông tham nhüng, tiêu clrc
tinh, thành ph trrc thuc Trung iro'ng
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- Can cü Diu 1 Dáng;
- Can cir Nghj quyt Hi nghj 1.n thu nm Ban Chp hành Trung ucmg
Dáng khoá XIII;
- Can cir Quy ch lam vic eüa Ban Chap hành Trung uang, B ChInh trj
và Ban BI thu khoá XIII;
- Can cr Quy djnh s 32-QD/TW, ngày 16/9/2021 cña B ChInh trj v
chüc näng, nhim v'i, quyn han, chê d lam vic, quan h cong tác cüa Ban Chi
dao Trung hang phông, chông tham nhüng, tiêu circ;
Ban Bi thu quy djnh v chüc nng, nhim v1i, quyn h?n,t chüc b may,
ch d lam vic, quan h cong tác cüa Ban Chi dao phông, chông tham nhüng,
tiêu circ tinh, thành phô trrc thuQc Trung uang (viêt tat là Ban Chi dao
tinh)
nhu sau:
Chirong I
N1TUNG QIJY DNEL CHU]G
ye

cap

Diên 1. Phm vi diu chinh và di ttrçrng áp diing
1. Quy djnh nay quy djnh v chüc näng, phtrn vi chi do, nguyen tc hoat
d9ng, nhiçm vii, quyen h?n, to chuc bç may, che d9 lam viçc, quan hç cong tac
cüa Ban Chi dto
tinh.
2. Quy dinh nay áp diing di vi Ban Chi dio cp tinh, Thuông tWc Ban
CM do cp tinh, thành viên Ban Chi dao
tinh, Ca quan Thu?mg trirc cña
Ban Chi do
tinh viêt tt là Ca quan Thu&ng trirc) và
u, to chirc dàng,
ca quan, chuc, dan vj, cá nhân có lien quan.
Diu 2. Chfrc náng cüa Ban Clii do cp tinh
Ban Chi 4o c.p tinh do ban thu&ng vi tinh uS', thành uS' trc thuc Trung
uang thành lip, chju trách nhim trithc ban thuông vi1 tinh uS', thành uS' và
Ban Chi do Trung uang v phông, chng tharn nhUng, tiêu circ (vi&
là
Ban Chi do Trung uong) trong vic chi do, phôi hqp, dOn dôc, kiêm tra, giám
sat cong tác phông, chong tham nhOng, tiêu crc trên dja bàn tinh, thành ph trrc
thuc Trung uang (gçi chung là dja phiscing).
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Diu 3. Phm vi chi dao cüa Ban Chi Io cp tinh
1. Chi dao cong tác phông, chng tham nhUng; phông, chng tiêu circ,
tr9ng tam là suy thoái ye tu tu&ng chInh trj, do &rc, lOi song trong can b,
dàng viên, cong chüc, viên chirc, tnthc bet là can b lãnh do, quail l các cap
âdjaphuong.
2. Trirc tip chi dao xü 1 các vii an, vi vic tham nhting, tiêu circ phüc
tap, du 1un xä hi quan tam xáy ra & dja phrnmg theo quy djnh cUa Dãng và
pháp lust cüa Nhà nuàc.
.1
Oieu 4. Nguyen tac lam vice
1. Ban Chi do cp tinh chju sir lãnh d.o, chi dao trirc tip, thu&ng xuyên
cua ban thuong v'i trnh uy, thanh uy; dong thrn chu sir lath do, chi do cua
Ban Chi d.o Trung ucing trong cOng tác phông, chng tham nhüng, tiêu clrc &
dja phucmg.
A
2. Ban Chi do cap trnh lam vice theo nguyen tac tp trung dan chu; tp
the thão 1un, Tnthng ban két lun và chi dto thrc hin.
3. Ban Chi do c.p tinh hot dng theo chirc näng, thim vp, quyn hn
diiçxc giao; tuân thñ quy djnh cüa Dãng và pháp lu.t ci:ia Nhà nu&c; ton trçng,
không lam can tr& hoat dng bInh thix?mg và không lam thay thim vii cüa cc
quan, to chüc, don vj, ngu&i có thãm quyên trong cong tác phOng, chông tham
nhüng, tiêu circ.
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Chiroiig II
NHIM VIJ, QUYEN ii
vA TO CHtC BO MAY
Diu 5. Nhim vij cüa Ban Chi do cp tinh
1. Tham mu'u, d xut ban thu&ng vii tinh u, thàth u xây drng, ban
hành nghj quyt, chi thj, chuong trInh, kê hoch d ci the hoá và to chirc thirc
hin chü trucing, chInh sách cüa Dâng, pháp 1ut cña Nba nu&c ye cong tác
phèng, chông tham nh[hig, tiêu circ & dja phucmg.
2. Chi d.o và t chirc th%rc hin hoc tham mini, d xut ban thumg v1i
tinh u, thành u' lânh dao, chi dao thirc hin kêt 1un, chi dao cüa Ban Chi do
Trung iicrng, Thu&ng trirc Ban Chi dao Trung uang và kêt lun, kiên nghj cüa
các Ca quan có tham quyén & Trung uccng lien quan dn cong tác phông, chông
tham nhng, tiêu crc & dja phuang.
3. Chi dao, don dOc, diêu hoâ phôi hqp, kiêm tra, giám sat các cap ui', to
chirc dâng trrc thuc tinh u, thãnh u' trong vic thrc hin các chU trucrng,
chInh sách cüa Dãng, pháp lut cUa Nhà ni.râc và nghj quyêt, chi thj, chucing trinh,
kê hoach cña tinh u, thành u, ban thu&ng vi,i tinh u, thành u v phông,
chông tham nhUng, tiêu circ.
4. Chi dto các cp uS', t ch(rc dãng trrc thuc tinh uS', thành u5' thông
qua ho.t dng theo phtm vi trách nhim duqc giao lam rô nguyen than, diu
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kin phát sinh tham nhüng, tiéu cire; trách nhim cüa ngi.thi &rng du cci quan,
to chirc dê xây ra tham nhUng, tiêu c1rc; nhng sor ha, bat cp trong cci ché,
chinh sách, pháp 1ut dê yeu cu các cor quan, tO clthc, dorm vj và ngi có thâm
quyên thrc hin các bin pháp ngän ngi'ra, khäc phiic sai phm; dông thi kin
ngh süa dôi, bô sung, hoàn thin cor chê, chInh sách, pháp 1ut có lien quan.
5. Chi dto các cAp u, t chrc dàng tr1rc thuc tinh ui', thành u' lãnh
dao, chi do cong tác kiêrn tra, giám sat, thanh tra, diêu tra, truy to, xét xir, thi
hành an trong phông, chông tham nhiing, tiêu circ theo quy djnh cüa Dãng,
pháp luât cüa Nhà niirc. Chi dao, don doe, hem tra, giám sat cap ui', to chüc
dãng vá các cor quan chüc nàng trong vic kiêm tra, thanh tra, xir 1 các vi
vic, khai to, diêu tra, truy to, xét xir, thi hành an các vii an tham nhüng, tiêu
circ phi.'rc t.p, du 1u.n xä hi quan tam xãy ra a dja phizcrng.
6. Chi do, don d&, kim tra, giám sat các cAp ui', t chirc dâng trijc
thuc tinh u, thành u và cap u' viên, dáng viên có thâm quyên trong xir 1
khiêu nai, t cáo ye hành vi tham nhüng, tiêu crc và xfr 1 thông tin ye vi an,
vi vic tham nhfing, tiêu circ do các cá nhân, to chüe phát hin, cung cap,
kiên nghj.
7. Chi dao tuyên truyn chü trizorng, chmnh sách cüa Dãrg, pháp lut cüa
Nhà nithc và các nghj quyt, chi thj, chuorng trIith, kê hotch cüa tinh u, thânh
u, ban thithng vii tinh ui', thành u ye phông, chOng tham nhi1ng, tiêu circ; djnh
huang cung cap thông tin ye phông, chông tham nhüng, tiêu cire; chi do xi:r 1
vi pham quy djnh v quãn l, cung cAp thông tin, diza tin ye phông, chOng tham
nhüng, tiêu circ và nhüng hành vi lçii ding vic phOng, chông tham nWing, tiêu
crc dê xuyên tac, vu không, xñc phm danh dir, nhânphâm, gay thit hai den
igi ich cña Nhà nuâc, quyên và igi ich hçrp pháp cüa to chirc, cá nhân, gay mat
doàn két nôi b.
8. T chirc sor kt, tng kit, djnh k và dt xuAt báo cáo, ban thung vii
tinh u, thành u, Ban Chi dao Trung uorng ye tInh hInh, kêt qua cong tác
phông, chng tham nhüng, tieu ciTe, các i n, i vic tham nhfing, tiêu cc
phüc tap, du 1un xA hi quan tam xây ra & dja phucmg và két qua ho.t dng cüa
Ban Chi do cap tinh.
9. ThTC hin các nhim vi khác do ban thuè'ng i tinh u, thãnh u Va
Ban Chi d?o Trung uang giao.
Diu 6. Quyn hin cüa Ban Chi do cAp tinh
1. Yeu cAu các cAp u, t chüc dâng triTe thuc tinh ui', thành ui', cor quan,
tO chüc, dorm vj, nguàri co thâm quyn cüa da phi.rorng báo cáo cong tác länh do,
chi do Va tInh hlnh, kêt qua cOng tác phông, chOng tham nhüng, tiêu cite; v xir
l mt so vii n, vii viec tham nhüng, tiêu circ; viec giâi quyêt khiêu nai, té
và xfr l thông tin ye hành vi tham nhüng, tiêu cc; vic thc hin các bin pháp
phông, chOng tham nhüng, tieu cc ti co quan, th chi.'rc, dcm vj thuc thAm
quyên lãnh do, qun 1.

Q4SBS 74-Qudtw67-Thanh

4

2. Yêu cu các cp ui', t chüc dãng trrc thuc tinh u, thành u länh dao,
chi do co quan, t chüc và ngu&i có thâm quyên kiêm tra, thanh tra, diêu tra,
xir 1 các vii an, vii vic có dâu hiu tham nhüng, tiêu circ; chi dao xem xét lai
vic kim tra, thanh tra, diu tra, xü 1 khi Co can cü cho r&ng vic kêt 1un, xir
1 chira khách quan, chInh xác, nghiêm minh.
3. Yêu cu các Co quan kim tra, thanh tra, diu tra, truy ti, xét xr, thi
hành an cüa da phucmg kt 1un, xü 1 các vi an, vi,i vic tham nhüng, tiêu
C1rC. Trirc tip chi do v chü trlxclng xir 1 di vâi mt s vii an, vii vic cii the
hoc yêu cu Ca quan, t chüc và ngtthi có thm quyn xem xét 'a vic giãi
quyt hoc giâi quyêt 1i nhàm bão dam vic xir 1 nghiêrn minh, di'ing quy
djnh cüa Dãng, pháp 1ut cüa Nhà nuàc. Trong tnring hçip can thiêt quyêt djnh
thành 1p các t Cong tác lien ngành d chi do thirc hin, phôi hçrp tháo gô
khó khän, vurng mc trong qua trinh xir 1 mt so vii an, vi vic tham nhi:ing,
tiêu circ phIrc tap, dir 1un xã hi quan tam xây ra & dja phuong.
4. Kin nghj vâi ban thir&ng vj tinh u, thành u' xem xét, quyt djnh
hoc yêu cu các Ca quan có thâm quyên a dja phucing kiêm tra, xir 1 kjp th&i
theo quy djnh cüa Dãng và pháp 1u.t cüa Nhà nuàc khi có cn cü cho rng can
b, dáng viên, cong chirc, viên chirc có hành vi tham nhüng, tiêu circ, vi phrn
quy djnh cüa Dáng, vi phm pháp 1ut lien quan dn tham nhcIng, tiêu circ hoc
cO hành vi can trà, gay khó khan di vói hot dng phOng, chông tham nhüng,
tiêu circ.
5. Yêu cu các cp us', t chirc dãng trirc thuc tinh us', thành u' và các Co
quan chirc nng cüa dja phucing trong qua trInh kim tra, giám sat, thanh tra,
diu tra, truy t, xét xir, thi hành an, nu phát hin vi phm lien quan dn can b
thuôc dién ban thinng vi tinh u, thành u, cp uS' các c.p quail iS' thI kp thai
báo cáo cho Ban Chi dao cp tinh, cp u5' quãn iS' can b do d chi do xir iS'
theo quy djnh cüa Dãng, pháp lut cüa Nhà nuàc; &ng thai chuyn h so, tài
lieu lien quan dn uS' ban kim tra tinh uS', thành uS', uS' ban kim tra thuc cp
u5' quân iS' can b do d kim tra, xr iS' theo quy djnh cüa Dãng. Trtthng hqp
phát hin vi phm lien quan dn can b thuc din B ChInh trj, Ban Bj thu
quán iS' thI kjp thai báo cáo Ban Chi dao Trung uong theo quy djnh, ding thai
báo cáo thir&ng trrc tinh uS', thành uS' và Thu&ng tWc Ban Chi d.o cap tinh.
Trong qua trinh kim tra, thanh tra, thi hành an, nu phát hin sai phm có du
hiu ti phm thi chuyn co quan diu tra d xir iS' theo thm quyn, không ch&
dn khi kt thic mói chuyn.
6. Trrc tip lam vic v&i cp uS', t chirc dang, co quan, th chrc, don vj va cá
nhân có lien quan ye cong tác phOng, chông tham nhüng, tiêu circ trong phm vi
nhim v1i cUa Ban Chi d?o cap tinh; khi cn thit, ducrc sir diing b may t chirc,
can b, cong chirc, viên chtrc vâ phucrng tin cüa các cci quan, t chirc có lien
quan cña dja phuong dé phic vi.i nhim vi cüa Ban Chi dao cp tinh.
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Diu 7. Nhim viii và quyn hn cüa Thtrbng trirc Ban Chi do cp tnh
1. Chi dao thc hin chuong trInh, k hoach cong tác Va giâi quyt các
cong vic phát sinh gifta hai phiên h9p cña Ban Chi dao cap tinh.
2. Giãi quyt hoc kin nghj Ban Chi dao cp tinh giãi quy& các d xut,
kiên nghj cña thãnh viên Ban Chi dao, Ca quan Thuông trrc cUa Ban Chi dao
cap tinh.
3. Quyt djnh vic sir diing b may t chirc, can b, cong chrc, viên chüc
và phuang tin cüa các cci quan, to chirc có lien quan cüa dja phuong d phiic
vii nhim vi cüa Ban Chi dao, Thithng trirc Ban Chi dao cap tinh khi can thiêt.
4. Chi dao v chü tri.rang, djnh hithng xir l di vi mt s vii an, vi
vic tham nhUng, tiêu c1rc phüc tap, dir lun xà hi quan tam xãy ra a dja
phucrng theo quy djnh cüa Dáng, pháp lut cüa Nba n'iràc; khi can thiêt,, yêu
câu ca quan, to chüc vá ngu&i Co thâm quyên xem xét lai hoc giâi quyêt 'a
nhm bão dam vic xir 1 nghiêm minh, diing pháp lut; chi dao, don dc,
kiêm tra, giám sat cap us', to chirc dáng trirc thuc tinh u, thành uS' và các ca
quan chüc näng cüa dja phucrng trong vic kiêm tra, thanh tra, xfr iS' các viii
vic, khäi t, diéu tra, truy t, xét xü, thi hành an các vi an tham nhüng, tiêu
crc phirc tap, dir 1un xã hi quan tam xây ra & dja phuang.
5. Yêu c,u cor quan có thm quyn & dja phucrng kim tra, x& iS' kjp th&i
theo quy djnh cüa Dãng và pháp lut cüa Nhà nithc khi có cn cir cho rang can
b, dãng viên, cong chirc, viên chirc thuc thâm quyn quan iS' co hành vi tham
nhung, tieu cic, vi phm quy djnh cua Dang, vi phm phap luat lien quan den
tham nhuing, tiêu cijc, can tr&, gay khó khn dOi vâi hoat dng phOng, chOng
tham nhüng, tiéu circ hoc khOng dü nng lirc dê tiép tic thirc hin nhim vii
phOng, chông tham nhuing, tiêu circ duçic giao.
6. Chi dao, t chrc thçrc hin hoc báo cáo Ban Chi dao cp tinh d tham
mlxu, dê xuât ban thu&ng vii tinh u5', thành uS' lAnh dao, chi dao thirc hin kêt
lun, chi dao cüa Ban Chi dao Trung uorng, Thu?mg tr%rc Ban Chi dao Trung
uong, kiên nghj cüa thành viên Ban Chi dao Trung uong và kêt lun, kin nghj
cüa các co quan có thâm quyn & Trung ucmg lien quan den cong tác phOng,
chOng tham nhüng, tiêu crc a dja phuang.
Diu 8. Nhim viii và quyn hin cüa US' viên Ban Chi do cp tinh
1. Tham gia và cüng chju trách nhim iAnh dao tp th cüa Ban Chi dao
cap tinh. Trrc tiép th'rc hin và chju trách nhim triiâc Ban Chi dao cp tinh,
Thu&ng trirc Ban Chi dao cap tinh và Tnr&ng ban v thim vi duçic phân cong.
2. Chü dng d xut, kin nghj v&i Ban Chi dao cp tinh và Tru&ng ban
eác chü trucmg, giâi pháp nng cao hiu qua cong the phng, ch8ng tham nhing,
tiêu circ; bô sung vi an, vi vic tham nhflng, tiêu clrc phirc tap, dir 1un x hi
quan tam vào diên Ban Chi dao cap tinh theo döi, chi dçto, nht là trong iinh
vi1c, dja bàn, chuyên dé duçc phãn cong theo dôi, quán iS', ph%1 trách.
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3. Cüng vci tp th ep u, t chirc dâng và tp th länh dao ncii cong tác
länh do, chi dto thc hin nghiêm các chü trung, chInh sách cña Dãng, pháp
1ut cüa Nba nu&c và nghj quyêt, chi thj, chuong trInh, kê hoach cña tinh ui',
thành u, ban thuông vi,i tinh u, thành u ye cong tác phông, chông tham
nhQng, tiêu circ.
4. Chi dao, don dc, kim tra, giám sat cOng tác phông, ch6ng tham
nhUng, tiêu circ trong dja bàn, linh virc, chuyên dé di.rçic phân cong theo döi,
quàn 1)", phii tráeh.
5. Duçic sir diing b may t chüc, can b, cong chüe, viên chircvà phucmg
tin cüa ca quan, to chüc do mInh trrc tiêp quán 1, phii trách dê thrc hin
nhim vii thrçic Ban Chi do cap tinh phãn cong.
Diu 9. Nhim viji và quyn hn cüa Trtremg ban
1. Lãnh dao, di&u hành hot dng cüa Ban Chi do và ThiRmg trçrc Ban
Chi do cp tinh; phãn cong nhim v1i cho các thành vién, chju trách nhim
truâc ban thi.thng vi tinh u, thành u' và Ban Chi dao Trung rnmg ye ho.t dng
cüa Ban Chi dio cp tinh.
2. Chi do xây dirng chixcmg trInh, k hoch cong tác eUa Ban Chi do
cp tinh.
3. ChU trI, djnh hithng thào 1un, kt 1un các phiên h9p cüa Ban Chi do,
cuc h9p cüa Thuông trirc Ban Chi d.o cap tinh.
4. Khi cn thit, trrc tip lam vic vói cp u, t chi.rc dãng, Co quan, t
chüc, don vj và cá than có lien quan ye cong the phông, chng tham nhfing, tiêu
ciie trong phm vi, nhim vii cüa Ban CIII dao cp tinh; chi dao, don dôc, kiêm
tra, giám sat vic phát hin, xir 1 mt so vii an, vii vic tham nhUng, tiêu circ
ph'(rc tap, diz 1un xâ hi quan tam xày ra dja phucrng.
5. Trong trithng hcip dt xut, khn cp khOng h9p dtrçic Ban Chi dao cp
tinh hoc Thithng trirc Ban CIII do cap tinh, trrc tiêp quyêt djnh và chi dao
thirc hin rnt sO cOng vic can thiêt dé dáp irng kjp thi yêu câu cong tác
phông, chông tham nhüng, tiêu c1rc & dja phuong, chju trách nhim ye quyêt
dnh cña mInh và báo cáo Ban Chi do, Thu&ng trirc Ban Chi dto c.p tinh tai
phiên h9p gân nhât.
6. Chi dto xir 1 các vi phim lien quan dn can b thuc din ban thu&ng
vi1 tinh ui', thành u quãn 1 do các cap uS', to chrc dáng, co quan chüc nng
phát hin, báo cáo theo quy djnh cUa Dâng, pháp 1ut cüa Nhà nuâc v xfx iS' can
b vi phm.
7. Quy& djnh thng vn d& khác lien quan dn cOng táe phông, chng
tham nhüng, tiêu c1rc & dja phuong và hot dng cüa Ban Chi do cp tinh.
Diu 10. Nhim viji và quyn han cüa Phó TrtrOng ban
I. Phó Tru&ng ban:
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Ngoài nhim vii và quyn han cüa U viên Ban Chi dao cp tinh theo quy
dlnh tai Dieu 8 Quy djnh nay, Phó Tnz&ng Ban Chi dao cp tinh con cO nhim
v11 và quyên h?n sau:
a) Giiip Tru&ng ban diiu ph6i boat dng cüa các thành viên theo phãn
cong cüa Tnr&ng ban.
b) Thay mt Tnthng ban th%rc hin mt s cong vic, chü trI mt s phiên
h9p cüa Ban Chi dao cap tinh khi duçc Tru&ng ban u quyên.
c) Giüp TruOng ban chi dao, don d&, kim tra, giám sat vic phát hin,
xr 1 mt so vii an, v11 vic tham nhQng, tiêu circ phüc tap, du 1un xä hi quan
tam xày ra & dja phirong theo phân cong cüa Tnr&ng ban.
2. Phó Tru&ng ban thu&ng trirc:
Ngoài nhim vi và quyn h?n cüa Phó Tnthng Ban Chi dao cp tinh theo
quydjnh tai Khoàn 1, DiOu 10, Phó Trixâng ban thu&ng tr1rc cOn có nhim vii và
quyên han sau:
a) Ghp Ththng ban trirc tip clii dao, diu pMi boat dng, phân cong cOng
vic cho các thành viên; chi d.o, phi hçrp, triên kbai thirc hin chucmg trinh, kê
hoach cong tác cüa Ban Chi dao cap tinh theo phân cong cüa Tnràng ban.
b) Giñp Trithng ban chi dao chu.n bj ni dung, chuang trInh, tài 1iu và
triu tp các phiên hçp c'áa Ban Chi dao, cuc h9p cüa Thu?mg trirc Ban Chi
dao cap tinh; xix 1 cong vic hang ngày, thu&ng xuyên cüa Ban Chi dao cap
tinh; chü fri mt s cuc h9p và k mt sO van bàn cña Ban Chi dao cap tinh
theo phân cOng cüa Tru&ng ban.
c) Trrc tip quân l, chi dao, diu hành boat dng cüa Cci quan Thu&ng
tr1rc; quyêt djiih các van dê thuc pham vi nhim vii, quyên han cüa C quan
Thix&ng trrc.
d) Giiip Tru&ng ban chi dao, don d&, kim tra, giám sat vic phát hin,
xü 1 mt sO vii an, vii vic tham nhUng, tiêu c1rc phirc tap, du 1un xã hi quan
tam xày ra & dja phuong.
d) Lam vic v&i cp uS', t chirc dàng, ccr quan, t chrc, don v và Ca nhân
Co lien quan ye cong tác phOng, chông tham nhng, tiêu circ trong phm vi
nhim vi cüa Ban Chi dao cap tinh; yêu câu báo cáo, cung cap thông tin, tài 1iu
CO liOn quan dê nám ni dung, tiên d, nhüng khó khän, vuàng mc trong qua
trInh xü iS' mt so vii an, vi vic tham nhüng, tiOu cvc phüc tap, dir luan T,A hi
quan tam xày ra a dja phumig, dO kjp th&i bao cáo Tru&ng ban.
e) Chi dao Cor quan Thu&ng trirc xây drng báo cáo djnh kS', dt xut cüa
Ban Chi dao c&p tirih vO k& qua hoat dng, tthh hinli, kt qua Cong tao phOng,
chông tham nhUng, tiOu circ & dja phucrng vâi ban thir&ng vi tinh uS', thành uS',
Ban Chi dao Trung irang, Thu?mg trirc Ban Chi dao Trung ixong và Cci quan
Thir&ng trirc Ban Chi dao Trung uorng.
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Diu 11. Nhim vu và quyn hn cüa Co quan Thtrông trtyc
1.Giip Ban Chi do, Thi.rtxng trrc Ban Chi do cp tinh t cht'rc trin khai
thrc hin nhim vçi, quyên hn cüa Ban Chi dao, Thtthng trirc Ban Chi dto cap
tinh; chu.n bj ni dung, tài 1iu phc vi các phiên hçp cña Ban Chi dao, cuc
hçp cüa Thuông trirc Ban Chi dao cap tinh.
2. Don d&, kim tra, giám sat eác cp uS', t chüc dâng trirc thuc tinh
u5', thành u5' trong cOng tác phông, chOng tham nhüng, tiêu cic; trong vic phát
hin, xü iS' các vi n, vi vic tham nhiing, tiêu cc phüc tap, dir 1un xã hi
quan tam xây ra a dja phiicmg.
3. Chü trI hoc phi hçrp vó'i các c quan lien quan tham mini, d xut v&i
Ban Chi do, Thuông trirc Ban Chi do cap tinh ye chü truong, djnh huóng xü
iS' mt s vi an, v11 vice tham nhiing, tiêu C1TC phüc tp, dir 1u.n xã hi quan tam
xáy ra a dja phirong; chi dao, huthig dn xü iS' mt so vi an, vil vic ducc Ban
Chi do, Thining tr1rc Ban Chi dao cap tinh giao.
4. Trong tru&ng hcip cn thit, d xut vOi Ban Chi do, Thinmg trçrc Ban
Chi do hoc Trithng Ban Chi dao cap tinh ye nhüng giâi pháp c11 the (trong do
có giãi pháp thành 1p to cong tác lien nganh) dê chi do thrc hin, phôi hp
tháo gc các khó khn, vuóng mc trong qua trinh xi iS' mt so vii an, vii vic
tham nhüng, tiêu crc phirc tap, dir 1un xã hi quan tam xây ra & dja phucmg.
5. Chü trI hoc phi hçrp nghién cüu, d xut Ban Chi d.o, Thu&ng tnxc
Ban Chi dao cap tinh chi dao hoc kiên nghj các c quan có thãm quyên sira dôi,
b sung, kh&c phiic nhftng s h&, bat cp ye cci chê, chInh sách, pháp lust có lien
quan den cong tác phOng, chông tham nhUng, tiêu circ.
6. Khi cn thit, h trq thành viên Ban Chi dao cp tinh thirc hin nhim
v11 dugc Ban Chi dao phân cong.
7. Thirc hin các thim vii khác do Ban Chi 40, Thu&ng trtjc Ban Chi
4o cap tinh và Tnr&ng ban giao.
8. Cci quan Thu&ng trirc ducic d nghj và tip nhn can b bit phái tr các
cci quan: Cong an, vin kiem sat, toà an tinh, thành phô trrc thuOc Trung ucing
dê thrc hin nhim vi. Vic bit phái và tiêp nhn bit phái do ban thithng vi,i
tinh uS', thành US' phi h9p vOi các cci quan cO thâm quyn chi 4o th1rc hin.
9. Trong qua tr'mh thirc hin nhim v11, Cci quan Thu&ng trirc duqc lam
vic vói cp uS', to chüc dãng, cci quan, to chirc, don vj và ca than cO lien quan;
yêu cau báo cáo, cung cap thông tin, tài lieu có lien quan dn yiêc thuc hiên
thim vi; duçcc sfr ding con dau cüa Ban Chi 4o cp tinh khi ban barth các van
bàn vii tu cãch là Cci quan Thumg truc.
Diu 12. T chirc b may Ban Chi dto cp tinh guìm:
1.Tru&ng Ban Chi dao cp tinh: BI thu tinh US', thành uS'.
2. Các Phó Trithng Ban Chi 4o cp tinh:
a) Phó bI thu thu&ng trVc tinh US', thành uS'.
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b) Trtx&ng ban ni chInh tinh u5', thãnh ui'.
c) Trithng ban t chirc tinh us', thành u.
d) Chü thim u ban kim tra tinh u, thành u.
d) Giám dc Cong an tinh, thành ph&
TnxOng ban ni chInh tinh u, thành u là Phó Trithng ban thumg trirc
tinh.
Ban Chi dao
3. Các U viên Ban Chi dto cp tinh:
a) Trithng ban tuyên giáo tinh u, thành us'.
b) Chánh van phông tinh us', thành u.
c) Chánh an toà an nhãn dan tinh, thành ph&
nhan dan tinh, thành ph.
d) Vin tru&ng vin kim
d) Chi huy tru&ng b chi huy quãn s1r tinh, thành ph trrc thuc Trung
ucing, Tu lnh B Ti.r 1nh Thu do Ha Ni, Ttx 1nh B Tu lnh Thành phô Ho
ChI Minh.
e) Giám d& s& tu pháp tinh, thành ph&
g) Chánh thanh tra tinh, thành ph&
h) Chü tjch u ban Mt trn T quc Vit Nam tinh, thãnh ph.
i) Phó tnthng ban ni chinh tinh u, thành u.
4. Ngoài thành ph.n, Ca cu nêu trên, tru?rng hqp that cn thit phài diu
chinh v Co cu thành viên cUa Ban Chi dto cap tinh thI ban thuing vi tinh u,
thành u' báo cáo, xin kiên cüa Thung triic Ban Chi do Trung ucmg truàc
khi quyêt djnh.
5. Thithng tWc Ban Chi dao cp tinh gm Trithng ban và các Phó
Tru&ng ban.
6. Ban ni chInh tinh u, thành uS' là Ca quan Thu&ng trirc cüa Ban Chi
dao cap tinh.
cap

sat

Chirong III
CHE

ix)

LAM V11C VA QUAN Bi CONG TAC

A S

Dieu 13. Che d9 lam vlçc
1. Ban Clii dao cp tinh lam vic theo chuong trmnh hang näm, h9p thithng
k5' 3 tháng mt lan, h9p dt xuât khi can. Thumg trrc Ban Chi dao
tinh hçp
thtthng k5' hang tháng, h9p dt xuât khi can.
Can cü yêu cu nhim v1i, Truing ban quyt djnh triu tp các phiên
h9p dt xuât cña Ban Chi do, cuc h9p dt xuât cüa Thuing trrc Ban Chi dto
cap tinh.
cap
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2. Kt 1un các phién hçp cüa Ban Chi dao, cuc h9,p cüa Thithng trirc
Ban Chi do cap tinh dtxçcc thông báo bng van bàn den các cap u, to chüc dàng,
cor quan, to chüc, dcm vj r dja phucmg và cá nhân có lien quan dé thirc hin.
3. Khi c.n thit, Ban Chi d?.o cAp tinh t chüc hi nghj cüa tinh, thành ph
trirc thuc Trung uorng hoc hi nghj chuyên dê ye cong tác phông, chông tham
nhUng, tiêu circ vâi các cap u, tO chirc dáng trirc thuc tirih ui', thành us'.
4. Djnh kS' h.ng tháng và khi cAn thit, các thành viên Ban Chi do cAp
tinh báo cáo bang van bàn vii Trithng ban ye ket qua thirc hin thim vi duçc
phàn cOng.
5. Trong thôi gian Ban Chi dao, Thuing tn,rc Ban Chi do cAp tinh không
h9p, nêu có van dê phát sinh thuc thãm quyên cüa Ban Chi dao hoc Thithng
trrc Ban Chi do cap tinh can phâi giâi quyêt khân truong, kjp thôi, Ca quan
Thu&ng trrc có trách nhim giri van bàn xin kiên các thành viên Ban Chi dto
ho.c Thuô'ng tric Ban Chi do cAp tinhvà tng hçrp, báo cáo Tnr&ng ban
xét, quyêt djnh; dông th&i thông báo kêt qua tài các thành viên Ban Chi dto
hoc Thu?ng trirc Ban Chi do cap tinh.
Diu 14. Quan h cong tile
1. V&i Ban Chi do Trung uo'ng: Ban Chi do cAp tinh chju sir lanh do,
chi d.o, don dôc, kiêm tra, giám sat cüa Ban Chi d?o Trung uorng trong thirc
hin nhim v,i phông, chng tham nhüng, tiêu crc; thirc hin chê d báo cáo
djnh ks', dt xuAt vói Ban Chi d.o Trung uong, Th'.thng tWc Ban Chi dto Trung
ucing theo quy djnh.
2. Vói Ca quan Thu&ng trrc cüa Ban Chi do Trung uang (Ban Ni chInh
Trung .rong): Ban Chi do cap tinh chju sir huàng dn, theo dOi, dOn dOe cüa Ca
quan Thung trrc cüa Ban Chi dao Trung uang trong vic thrc hin các chü
trtrang, chInh sách cUa Dáng, pháp 1ut cüa Nba nuâc ye lTnh virc phông, chông
tham nhüng, tiêu erc; vice thrc hin ket 1un, chi dao cila Ban Chi do Trung
iiang, Thithng trirc Ban Chi dao Trung rnmg.
3. Vói ban thuing vi tinh uS', thành uS': Ban Chi do cAp tinh chju s1r 1nh
dao, chi dao trrc tiêp, toàn din cüa ban thix?mg vii tinh u5', thành uS' trong th%rc
hin chrc näng, nhim vi, quyên hin duqe giao; thirc hin che d báo cáo djnh
k5', dt xuât vó'i ban thumg vi tinh uS', thành uS' theo quy djnh.
4. V&i các co quan tham muu, gilip vic cüa tinh uS', thành uS', các cAp uS',
to chirc dilng trçrc thuc tinh, thành uS': Ban Chi dao cAp tinh chi dao, dOn dc,
kiêm tra, giám sat các ca quan tham muu, giüp vic cüa tinh uS', thành uS', các
cap uS', to chire dâng trirc thuc tinh uS', thàrih uS' trong cOng tác phOng, chOng
tham nhüng, tieu crc. Các ca quan tham muu, giüp vic cña tinh u5', thành uS',
các cap uS', tO chüc dãng trijc thuc tinh u5', thành uS' chap hãnh sir chi do, dOn
doe, kiêm tra, giám sat cüa Ban Chi do cAp tinh trong cong tác phông, chng
tham nhüng, tiêu cvc; djnh k5', dt xuât báo cáo v&i Ban Chi do cAp tinh v
tInh hInh, kt qua cong tác phông, chOng tham nhüng, tiêu circ theo quy djnh.
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5. Ban Chi do c.p tinh có trách nhim phi hçTp vci các cci quan, t chüc
hthi quan & Trung iiong trong chi do, don doe, kiêm tra, giám sat cong tác phàng,
chông tham nhüng, tiêu crc dôi vói các Co quan, to chüc cüa Trung uong dóng
trên dja bàn tinh, thãnh ph trrc thue Trung uong và trong chi do triên khai
thire hin cac kt 1un, kin nghj cüa các Co quan Co thm quyn & Trung uong
lien quan den cong tác phOng, chng tham nhiing, tiêu circ & dja phuong.
Trrnmg hqp i," kin ehi dao cüa Ban Chi do c.p tinh khác v&i kin chi
,
.2.
,
A
d.o cua cac cor quan co tham quyen ci Trung rnmg trong vice phat hiçn, xu ly cac
vi an, vii vic tham nhi1ng, tiêu cic thI các cor quan chücnng eüa dja phuorng
thirc hin theo kiên chi dao cüa cáe cci quan thâm quyên & Trung ucrng; Ban
Chi dao cp tinh cO trách nhim tng hçip, báo cáo d.y dü vic phát hin, xü 1 vi
an, vi.1 vic vth Ban Chi dao Trung uorig.
6. Ban Chi dio c.p tinh trao di thông tin c.n thit vói CC cor quan, t
chüc; m&i dai din các co quail, t chCrc cüa dja phuong tham dir các hOi nghj có
lien quan den vic thrc hin nhim vi cüa Ban Chi dao cap tinh.
Diêu 15. Ch d báo cáo
,

A

P.

9

P

P

co

2.

r

9

P

A

P.

9

A

9

p

1. Dnh ky hang quy va khi co yeu cau, Ban Chi dao cap tmh bao cao tmh
hmnh, kt qua cong tác phOng, ehng tham nhüng, tiêu circ, các vii an, vii vic
tham nhUng, tiêu C11C phrc tap, du lun xã hi quan tam xây ra & dja phtrong,
kt qua hoat dng và djnh hu&ng cong tác trong thi gian tiêp theo vâi ban
thung vii tinh u, thành u, Ban Chi do Trung ucing, Thithng trirc Ban Chi
dao Trung uo'ng và Co quan Thu&ng trtrc Ban Chi dao Trung uong.
2. Djnh kS' hang tháng và khi có yêu c.u, u ban kiêm tra, ban t chüc,
ban tuyên giáo tinh u, thành u; ban can sr dâng toà an nhân dan, ban can sir
clang vin kim sat nhan dan, clang u' cOng an, clang u b di biên phOng, clang
u' quail sir tinh, thành ph& Dáng u B Tu lnh Thu do Ha Ni, Dâng u B
Tu 1nh Thành ph H ChI Minh; thanh tra tinh, s& tt.r pháp, ciic thi hành an dan
sir, chi C11C kim lam, chi ciic kim ngu, c11c quãn l thj truiYng, ci1c thuê, cijc hài
u, to chirc clang có lien
quan tinh, thành ph trijc thuc Trung uorng và các
tinh (qua Co quan
quan báo cáo Ban Chi dao, ThuOng trrc Ban Chi dao
Thuông trirc) bng van bàn v vic to chrc thire hin các két 1un cüa Ban Chi
dao, Thung trrc Ban Chi dao cp tinh và các ni dung có lien quan; kjp thi
báo cáo vâi Tri.r&ng ban, Phó Tru&ng ban duqe phân cOng chi dao xi:r l các vi
an, vi vic tham nhüng, tiêu crc v tin d, khó khän, vu&ng m&c và v kt qua
thirc hin các kêt lun, kiên chi dao cua Tru&ng ban, Phó Tru&ng ban d6i vài
cap

cap

an,

yêu cu, các c&p u5', t
3. Dnh k5' qu I, 6 thng, 9 tháng, nàm Va khi
chirc clang trirc thuc tinh us', thãnh us', các co quan, t chirc có lien quan báo
cáo Ban Chi dao
tinh ye tlnh hlnh và kt qua thire hin thim vii phOng,
chOng tham nhüng, tiêu clrc.
co

cap
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Diu 16. Con du, tài khoãn và kinh phi hot dng
1. Ban Chi dao ep tinh có con du riêng theo quy djnh và sü diing tài
khoãn cüa van phàng tinh uS', thnh uS' dê phitc yii boat dng.
2. Kinh phi hoat dng cüa Ban Chi dao cp tinh do van phông tinh
thânh uS' bào dam theo quy djnh.

uS',

Chtro'ng IV
iEu KHOAN Tifi HAMI
Diu 17. Quyt djnh thành 1p và Quy ch lam vic ella Ban CM do
cap tinh
Can cü Quy djnh nay và Quy ch 1m vic cüa Ban Chi dao Trung rnmg,
ban thuäng vii tinh uS', thânh uS' quyêt dnh thành 1p Ban Chi dao cap tinh; Ban
Chi dao cap tinh xây dirng, ban hành Quy chê lam vic.
Diu 18. Hiu 11rc thi hành
1. Quy djnh ñày có hiu 1çrc ti'r ngày kS'.
2. Các tinh uS', thành uS' tric thuc Trung uoiig; Ban Chi do c.p tinh;
cap u5', to chire dãng, ca quan, to chi.rc, dan vj, cá nhân lien quan có tráeh nhim
thi hânh Quy djnh nay.
3. Ban Ni chinh Trung uang chll trI, phi hqp vài Ban T chüc Trung
uang và các ca quan có lien quan huâng dan, theo döi, don doe, kiêm a vic
thirc hin Quy djnh nay. Trong qua trmnh thçrc hin, nêu eó vu&ng mc báo cáo
Ban BI thu xem xét, quyêt djnh.
T/M BAN Bf THIU'
Dd kfi: Vô Van Thithng
TINII UY LAO CAl
*

Sao liic
Lao Cai, ngày 08 tháng 6 nám 2022

So 74-BS/TU
Nai nhân:
- Các dlc UV BCH Dãng b tinh,
- Các CQCT TMGV Tinhüy,
- Các Ban can sir, Dãng doãn trirc thuc,
- Các huyn, thj, thành, Dãng üy tri1c thuc,
- Lãnh do VPTU (dlc Bào, Phucing, Chinh),
- Chuyn vien tong hçip (die Thanh, Tun, Minh
- Luu Van phOng TinhUy.

T/L BAN TIJ1X(1NG VEJ
CHANH VAN PHONG

bang Quc Bão

