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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

PHỤ LỤC  

Các nội dung dự thảo Quy chế làm việc sửa đổi, bổ sung so với Quy chế làm việc  

của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm theo Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND 

(gửi kèm theo Công văn số 2364 /SNV-TCBM ngày 04 /8/2022 của Sở Nội vụ) 

 

STT 
Điểm, Khoản, Điều 

sửa đổi, bổ sung 

Theo Quy chế làm việc của UBND 

tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành 

kèm theo Quyết định số 69/2021/QĐ-

UBND 

Sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Quy chế làm 

việc thay thế Quy chế làm việc của UBND 

tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm 

theo Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND 

Nội dung sửa đổi,  

bổ sung 

1 Khoản 4 

Điều 2. 

Nguyên tắc 

làm việc của 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

Đề cao trách nhiệm cá nhân của người 

đứng đầu, mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho 

một người chủ trì và chịu trách nhiệm. 

Nếu nhiệm vụ được giao cho cơ quan 

thì người đứng đầu cơ quan phải chịu 

trách nhiệm. 

Đề cao trách nhiệm cá nhân và nêu gương 

của người đứng đầu các cơ quan, địa 

phương. Mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một 

người chủ trì và chịu trách nhiệm. Nếu 

nhiệm vụ được giao cho cơ quan thì người 

đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm. 

Bổ sung nội dung “Đề 

cao trách nhiệm nêu 

gương” để  phù hợp 

theo Khoản 2 Điều 2 
Quy chế làm việc của 

Chính phủ   

2 Khoản 5 

Chủ động giải quyết công việc đúng 

phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm 

được phân công, đúng trình tự, thủ tục 

và thời hạn theo các quy định của pháp 

luật, Quy chế làm việc của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

Chủ động giải quyết công việc đúng phạm vi 

thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, 

đúng trình tự, thủ tục và thời hạn theo các 

quy định của pháp luật, Quy chế làm việc 

của Ủy ban nhân dân tỉnh. Bảo đảm yêu cầu 

phối hợp công tác, trao đổi thông tin, đề cao 

sự thống nhất trong giải quyết công việc của 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Bổ sung nội dung “Đề 

cao đề cao sự thống 

nhất trong giải quyết 

công việc của Ủy ban 

nhân dân tỉnh” để  phù 

hợp theo Khoản 3 Điều 

2 Quy chế làm việc của 

Chính phủ   

3 

Dự kiến 

bổ sung 

thành 

Khoản 6 

Chưa có 

Thực hiện phân công, phân cấp, phân quyền, 

ủy quyền theo quy định của pháp luật, cá thể 

hóa trách nhiệm gắn với tăng cường giám 

sát, kiểm tra và kiểm soát quyền lực, bảo 

đảm sự lãnh đạo tập trung, quản lý thống 

nhất, phù hợp với thẩm quyền của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. Phát huy tính chủ động, sáng 

tạo của người đứng đầu cơ quan, địa 

phương. 

Bổ sung nội dung quy 

định tăng cường phân 

cấp, phân quyền để  phù 

hợp theo Khoản 4 Điều 

2 Quy chế làm việc của 

Chính phủ   

4 Khoản 6 Bảo đảm phát huy tối đa năng lực, sở Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành Bổ sung nội dung 
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STT 
Điểm, Khoản, Điều 

sửa đổi, bổ sung 

Theo Quy chế làm việc của UBND 

tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành 

kèm theo Quyết định số 69/2021/QĐ-

UBND 

Sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Quy chế làm 

việc thay thế Quy chế làm việc của UBND 

tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm 

theo Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND 

Nội dung sửa đổi,  

bổ sung 

(sửa đổi, 

bổ sung 

thành 

Khoản 7) 

trường, kinh nghiệm, tính sáng tạo của 

cán bộ, công chức; đề cao sự phối hợp 

công tác, trao đổi thông tin trong giải 

quyết công việc và trong mọi hoạt động 

theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

được pháp luật quy định; cấp dưới phục 

tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên. 

chính, cấp dưới phục tùng, tuân thủ nghiêm 

sự lãnh đạo, chỉ đạo, phân công của cấp trên. 

Bảo đảm phát huy tối đa năng lực, sở 

trường, kinh nghiệm, tính sáng tạo của cán 

bộ, công chức; tăng cường phối hợp công 

tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công 

việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy 

định. 

“Thực hiện nghiêm kỷ 

luật, kỷ cương hành 

chính” để  phù hợp theo 

Khoản 5 Điều 2 Quy 

chế làm việc của Chính 

phủ   

5 

Dự kiến 

bổ sung 

thành 

Khoản 3 

Điều 3. Trách 

nhiệm, phạm 

vi và cách 

thức giải 

quyết công 

việc của Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh 

Chưa có 

Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phân cấp, 

phân quyền cho các ngành, địa phương theo 

quy định tại các Luật, Nghị quyết của Quốc 

hội, pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội; đảm bảo phù hợp với 

điều kiện, năng lực của ngành, địa phương 

được phân cấp đi đôi với việc phân bổ 

nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực, trình 

độ cán bộ và tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát, kiểm soát quyền lực chặt chẽ. 

Bổ sung nội dung quy 

định tăng cường phân 

cấp, phân quyền để  phù 

hợp theo Nguyên tắc 

làm việc UBND tỉnh và 

theo Khoản 5 Điều 3 

Quy chế làm việc của 

Chính phủ   

6 Khoản 1 

Điều 4. Trách 

nhiệm, phạm 

vi và cách 

thức giải 

quyết công 

việc của Chủ 

tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách 

nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và 

quyền hạn theo Hiến pháp, Luật tổ chức 

chính quyền địa phương năm 2015, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương năm 2019 

và các văn bản pháp luật liên quan; lãnh 

đạo công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động 

giữa các thành viên Ủy ban nhân dân 

tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra hoạt 

động của người đứng đầu cơ quan thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách 

nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và 

quyền hạn theo Hiến pháp, Luật tổ chức 

chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức 

Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019 và các văn bản pháp luật 

liên quan; lãnh đạo công tác của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, chỉ đạo, điều hòa, phối hợp 

hoạt động giữa các thành viên Ủy ban nhân 

dân tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra hoạt 

động của người đứng đầu cơ quan thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện, thành phố. 

Bổ sung nội dung “Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh không xử lý những 

công việc đã phân công 

…. cấp bách của công 

việc” để  phù hợp theo 

Khoản 1 Điều 5 Quy 

chế làm việc của Chính 

phủ 
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STT 
Điểm, Khoản, Điều 

sửa đổi, bổ sung 

Theo Quy chế làm việc của UBND 

tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành 

kèm theo Quyết định số 69/2021/QĐ-

UBND 

Sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Quy chế làm 

việc thay thế Quy chế làm việc của UBND 

tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm 

theo Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND 

Nội dung sửa đổi,  

bổ sung 

nhân dân huyện, thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không xử lý 

những công việc đã phân công, ủy quyền 

cho các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Thủ trưởng, Lãnh đạo các ngành, địa 

phương; trừ trường hợp cần thiết do tính 

chất quan trọng, cấp bách của công việc. 

7 
Điểm b 

Khoản 1 
Điều 5. Trách 

nhiệm, phạm 

vi và cách 

thức giải 

quyết công 

việc của Phó 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh 

Trong phạm vi lĩnh vực công việc được 

giao, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh được sử dụng quyền hạn của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhân danh 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi giải 

quyết các công việc và chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và 

trước pháp luật về những quyết định của 

mình; 

Trong phạm vi lĩnh vực, công việc được 

phân công, ủy quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh thay mặt Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh có toàn quyền quyết định và 

chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện, mọi 

mặt trước pháp luật, trước Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về những quyết định của mình 

và những nhiệm vụ, lĩnh vực, cơ quan được 

phân công theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm tiến 

độ, chất lượng, hiệu quả và chống tiêu cực, 

tham nhũng trong giải quyết công việc. 

Bổ sung nội dung “Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh thay mặt Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh có toàn quyền 

quyết định và chịu trách 

nhiệm trực tiếp…” để  

phù hợp theo Điểm b 

Khoản 1 Điều 6 Quy 

chế làm việc của Chính 

phủ   

8 

Điểm a, 

b, d 

Khoản 4 

Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

trong phạm vi, lĩnh vực được phân công 

Giữ nguyên theo Quy chế cũ, bổ sung thêm 

các từ “chủ động”, “tích cực” tại các Điểm 

a, b, c, d Khoản 4. 

Để đề cao sự chủ động, 

tích cực của Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh - phù hợp theo 

Điểm c, d, đ, e Khoản 2 

Điều 6 Quy chế làm 

việc của Chính phủ   

9 Khoản 1 

Điều 6. Trách 

nhiệm, phạm 

vi giải quyết 

công việc của 

ủy viên Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh 

Tham gia giải quyết các công việc 

chung của tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh; 

cùng tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 

định các vấn đề thuộc thẩm quyền và 

trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

các chủ trương, chính sách, cơ chế, văn 

bản pháp luật cần thiết thuộc thẩm 

Tham gia giải quyết các công việc chung 

của tập thể … do cơ quan mình chủ trì 

chuẩn bị; 

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền 

nhưng nội dung phức tạp, có tính liên ngành, 

còn ý kiến khác nhau, đã phối hợp xử lý 

nhưng không thống nhất thì Thủ trưởng cơ 

quan chủ trì phải trực tiếp làm việc với Thủ 

trưởng cơ quan có liên quan để xem xét, 

Bổ sung nội dung quy 

định cách thực xử lý đối 

với những vấn đề có nội 

dung phức tạp, có tính 

liên ngành, có ý kiến 

khác nhau… để  phù 

hợp theo Điểm c, d 

Khoản 3 Điều 8 Quy 

chế làm việc của Chính 
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STT 
Điểm, Khoản, Điều 

sửa đổi, bổ sung 

Theo Quy chế làm việc của UBND 

tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành 

kèm theo Quyết định số 69/2021/QĐ-

UBND 

Sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Quy chế làm 

việc thay thế Quy chế làm việc của UBND 

tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm 

theo Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND 

Nội dung sửa đổi,  

bổ sung 

quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh trong 

và ngoài lĩnh vực mình phụ trách; chủ 

động làm việc với Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về các công việc của Ủy 

ban nhân dân tỉnh và các công việc có 

liên quan. 

Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh chịu 

trách nhiệm về toàn bộ nội dung và tiến 

độ trình các đề án, dự án, văn bản quy 

phạm pháp luật do cơ quan mình chủ trì 

chuẩn bị; 

quyết định; 

Đối với những dự án, đề án, chương trình 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh mà còn ý kiến khác nhau giữa 

các cơ quan về những nội dung chủ yếu của 

dự án, đề án, chương trình thì Thủ trưởng cơ 

quan chủ trì phải trực tiếp làm việc với Thủ 

trưởng cơ quan có ý kiến khác và Thủ 

trưởng cơ quan có liên quan để trao đổi, 

thống nhất trước khi trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định. 

phủ   

10 Khoản 5 

Quy định trách nhiệm của Ủy viên Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Giữ nguyên theo Quy chế cũ, bổ sung thêm 

các từ “chủ động”, “tích cực”. 

Để đề cao sự chủ động, 

tích cực của Ủy viên 

Ủy ban nhân dân tỉnh - 

phù hợp theo Khoản 1, 

Điểm a, b, đ Khoản 2 

Điều 7 Quy chế làm 

việc của Chính phủ    

11 
Điểm b 

Khoản 3 

Điều 7. Trách 

nhiệm, phạm 

vi giải quyết 

công việc của 

Ủy viên Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh là người 

đứng đầu các 

cơ quan 

chuyên môn 

thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Giải quyết những kiến nghị của các tổ 

chức, cá nhân thuộc chức năng, nhiệm 

vụ, thẩm quyền; trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phụ trách những việc 

vượt thẩm quyền hoặc những việc đã 

phối hợp với các cơ quan liên quan giải 

quyết nhưng ý kiến chưa thống nhất 

Trả lời đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn bằng 

văn bản về các vấn đề liên quan đến chức 

năng, nhiệm vụ thuộc phạm vi ngành, lĩnh 

vực quản lý theo đề nghị của cơ quan, địa 

phương, tổ chức, cá nhân có liên quan; trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách những việc 

vượt thẩm quyền hoặc những việc đã phối 

hợp với các cơ quan liên quan giải quyết 

nhưng ý kiến chưa thống nhất. 

Quy định rõ hơn trách 

nhiệm trả lời của người 

đứng đầu các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh để  

phù hợp theo Điểm h 

Khoản 3 Điều 8 Quy 

chế làm việc của Chính 

phủ   

12 

Điểm c, 

d, đ, e 

Khoản 3 

Quy định trách nhiệm của Ủy viên Ủy 

ban nhân dân tỉnh là người đứng đầu 

các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Giữ nguyên theo Quy chế cũ, bổ sung thêm 

các từ “chủ động”, “tích cực”. 

Để đề cao sự chủ động, 

tích cực của Ủy viên 

Ủy ban nhân dân tỉnh là 

người đứng đầu các cơ 
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STT 
Điểm, Khoản, Điều 

sửa đổi, bổ sung 

Theo Quy chế làm việc của UBND 

tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành 

kèm theo Quyết định số 69/2021/QĐ-

UBND 

Sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Quy chế làm 

việc thay thế Quy chế làm việc của UBND 

tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm 

theo Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND 

Nội dung sửa đổi,  

bổ sung 

quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh - 

phù hợp theo Khoản 1, 

Điểm a, đ Khoản 3 

Điều 8 Quy chế làm 

việc của Chính phủ     

13 Khoản 4 

Người đứng đầu các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có 

trách nhiệm chấp hành nghiêm các 

quyết định, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. Trường hợp chậm hoặc 

chưa thực hiện được phải kịp thời báo 

cáo rõ lý do bằng văn bản. 

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, trong đó có các 

quyết định, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trường hợp 

chậm hoặc chưa thực hiện được phải kịp 

thời báo cáo rõ lý do bằng văn bản; không 

được phép phát ngôn và làm trái với các 

quyết định, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo nguyên 

tắc tập trung dân chủ. Trường hợp có ý kiến 

khác với quyết định, kết luận, chỉ đạo của 

cấp trên thì vẫn phải chấp hành nhưng được 

trình bày với Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh và được bảo lưu ý kiến. Tùy 

theo tính chất, mức độ, hậu quả sẽ kiểm 

điểm làm rõ trách nhiệm trước tập thể Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh và xử lý theo quy định của Đảng và 

Nhà nước trong trường hợp vi phạm quy 

định này. 

Quy định rõ hơn trách 

nhiệm thực hiện 

nghiêm túc, đầy đủ, kịp 

thời kỷ luật, kỷ cương 

hành chính của người 

đứng đầu các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh để  

phù hợp theo Khoản 2 

Điều 8 Quy chế làm 

việc của Chính phủ   

14 

Các Điều còn lại trong Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm theo Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND (về 

quan hệ công tác; xây dựng và thực hiện chương trình công tác; các cuộc họp, hội nghị, phiên họp của Ủy ban nhân dân tỉnh; giải quyết các 

công việc thường xuyên của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; trình tự xây dựng, ban hành văn bản; kiểm 

tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các văn bản; tiếp khách, đi công tác; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức tiếp công dân; chế độ 
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STT 
Điểm, Khoản, Điều 

sửa đổi, bổ sung 

Theo Quy chế làm việc của UBND 

tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành 

kèm theo Quyết định số 69/2021/QĐ-

UBND 

Sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Quy chế làm 

việc thay thế Quy chế làm việc của UBND 

tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm 

theo Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND 

Nội dung sửa đổi,  

bổ sung 

thông tin, báo cáo), qua rà soát, đã đảm bảo đúng quy định pháp luật, phù hợp theo Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022 của Chính 

phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ nên đề xuất giữ nguyên, không thay đổi.  
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